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Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Umumi Ne9riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Celal Beyin Seyahati 
lkbsat Velfili Mahmut Celal B., 

)' llııanistanla aramızdaki ticaret 
llıiinasebetlerini tanzim etmek Ü· 
tere bugün Atinaya gidiyor. lktı
'-t vekili, ayni zamanda koJDfU 
le dost Yunan milletine Türk mil· 
!etinin selamlarını aötüriiyor. Yuna 
ltiıtanıa aramızdaki siyasi doıtlu
fun hiç bir noksan safhası kalma
~br. Bu dostluk arbk Yakın 
ş.;.kta beynelmilel hayabn bir an'· 

Ankara Toplaobsı da Neler ? • 

'?eıi tekline girdi. Anlqılmı,tır 
~bu, Yınıaniatanda hükUmet de· 
iitnıeaile tebeddül edecek, gelip 
ltçici bir ıiyaaet değildir. Her iki 
llıenıleketin yükaek menfaatlerine 
llygun olduğu için gerek Türkiye
de ve gerek Yunanistanda milli si
)~t halini almıştır. 

Celal Beyin me•gul olacağı me
~le, ticari münasebetleri de tan.
~ıııı. etmek ıuretile bu dostluğu 
~llvvetlendirmektir. Yunan gaze
lelerinin bu ziyaret etrafındaki ya
tılan Yunanistanla aramızdaki 
ticari münaaebetlerde bir aykırılık 
Olduğunu ve bu aykırıbğın izale e
dilnıeai lazım geldiğini iabat etme
~e nıatuf görünüyor. Ve filhakika 
illt nazarda böyle bir manzara ar
ıedebilir. Yunaniatan bizden çok· 
ltıe.l sabn alıyor. Biz Yunanistan· 
d11ı:ı az mal satın alıyoruz. Yani ti
~et müvazeneai Yunaniatanm 

1 '1eybine ve bizim lehimizedir. An
cak tunu hatırlamak l&zımdır ki 
'ier ortada bir aykırılık varsa, bu 
)alnız bizimle olan ticaret müva
teneaine münhasır değildir. Yuna· 
tıiıtanm umumi ticaret mÜ"ftZene
•i öteden beri açıktır. KoJDfumUZ, 
ticaret müvazeneaindeki bu açığı 
lİııı.diye kadar hariçteki Y unanlıla 
l'ırı gönderdiği para ve ticareti bah 
tiye1inden aldığı ücretlerle telafi 
'lıııekte idi. Son seneler zarfında 
tilıan buhranı bu iki membadan 
telen varidatı hayli azaltmıttır · Ve 
'tıınanistanın hesap müvazenesi 
bo:ıulmuttur. Bunun içindir ki Yu
ltani.ı an hesap müvazenesini, ih-
1•cat ve ithalatı arasında bir mü
j!Qene yapmakla temin etmeğe ça 
1~ıyor. Bu, Yunan komtumuzun 
İktıaadi hayatında bir inkıl!p yap 
l'ııakla mümkündü!\ Yani miitteri
ıi olduğu her memleketin kendisin 
den de o nisbette alıcı olmuı la
tıııı.dır. Filhakika çalıtkan Yun an 
lııiUetinin azmi karf ıamda bunun 
bit zaman tahakkuk edeceğine ina 
lııtı:ı. Fakat bu vaziyet tahaddüa 
tdinceye kadar Yunanistan ihraç 
tttiğinden fazla mal ithal etmek 

'lııecburiyetindedir. 
Binaenaleyh görünüyor ki Yu

ltanistanla aramızdaki ticaret mü
~a&ebetinde aykırılıktan ziyade, 
"elki Yunan ticaret hayatının hu-
1Uıiyetlerine uygunluk vardır. Ya· 
~i satın aldığımızdan fazla eşya 
la.tıyoruz. Bu, samimi bir doatu
lıııu: olduğu gibi iyi bir müfteri
ltıiz olan Y unanistandan et ya sa
lın almak istediğimizden ileri gel
llıit değil, Yunan iktıaadi hayatı
lltn huausiyetinden do~uf bir va
tiyettir. Yunanistan iyi bir mütte
%ıiz olduğu cihetle bizim de Yu
'-nistandan aatm almak mecburi
~etinde oldufumUZU takdir ederiz. 

U, yalnız bir dostluk ve komtuluk 
l'ııeaeleai defil, ayni zamanda bir 
~esap meaeleaidlr. Tabiidir ki ma! 
"tın alırken, daima bizim kendı 
'-'iltterilerimizl tercih etmek iste
liz .. Fakat asırların meydana getir 
~iği bir ticart ve iktısadl vaziyeti 
~erhal teni- çeviremeyiz. Mah
~llt Celil Bey, yalnız bir devlet a
"'llU deiJI, ayni zamanda beynel
tıulel mübadele itlerinde tecrübe 
~lıibi bir it adamı ve beynelmilel 
lııyasa itlerine yakından vlkrf mu
~'ffak olmut bir bankacıdır. Doat 
ı llııan bilkGmetinin salahiyettar 
'~-.rılarile bqbqa vererek ~ugün
~ terait altında ne yapılabılec~
~ ni tetkik edecektir. Celal Beyın 
l İiınü niyeti hakkında Yunan doıt 
11.tınııza teminat vermeli bile lü
~uz addediyoruz. Ve müteka-
1~ olacağına asla tupbe etmediği
~·~ hüsnü niyetle bu komtu dev
(Ue ticaret münasebetlerimizin, 
''el- iki tarafın da menfaatini mü
~en bir tekilde tanzim edilece-
lrıe fiiphe etmiyoruz. 
'4ı~abmut Celll Bey, Türk mille
b• ın ebenımiyet ve kıymet verdiği 
~iti batarmak için yola çıkmak- 1 
it ~r. Kendisine muvaffakıyet di-

1 
~ en, efkln umumiyenin de ar-
~ Una tercüman olduğumuzıı. fÜP· 
~llıiz yoktur. ı 

'Ahmet SVKRU 

İktısadi teş)<ilat ve ted ir-1 
!erimize verilecek veçhe •. 

Ankaradaki toplanmada pek 
mühim esaslar tespit ediliyor 

-· 

Ankaradaki toplanhnm mesai.ine 
iıtirak eden Ticaret Umum Müdürü 

NAKi BEY 

Ankaradaki ikbaadi toplanma
lar ve miliıakereler bütün memleket
te alaka ile takip edilmektedir. Bu 
toplanmalara hükiımetin verdiği ehem 
miyet niıbetinde iktir.adi mehafil 
de çıkacak kararlar itibarile derin 
bir alaka duymaktadırlar. 

Gelen malilmata göre harici ticaret 
mümeaailleri, lkhaat vekileti umum 

30 mühim mevzu 
müdürleri ve mıntaka ticaret ve iktı· 
r.at müdürleri Ankarada büyük bir fa 
afiyetle çahımaktadırlar. Elde ettiği
miz malumata nazaran bu içtimalar
da Türkiyenin yeni ikbaadi veçheaini 
tayin edecek olan 30 ehemmiyetli 
madde Üzerinde çalııılmaktadır. Su
reti huauaiyede elde ettiğimiz bu mü
him mevaddı neırediyoruz: 

1 - Türk.iyede esnafın vaziyeti ve 
küçük ticaret. 

2 - Boraalar nizamnameıi meae· 
lesi, 

3 - Afyon ticareti: Bu maddenin 
tağıiıten vikayeıini temin için bir mü 
rakabe nizamnamesi hazırlanmakta
dır. 

4 - Fındık mürakabe nizamname
sinin yeniden tetkiki yapılmaktadır. 

S - Yumurta, elma, portokal, yün, 
tiftik ve pamuğun stanclardize edil
meıi için birer mürakabe nizamname· 
si tanzim edilmektedir. 

6 - Tiftiğin sürümü çareleri. 
7 - Tütün meselesi; harici piyasa 

!arda tütünün Jürümü çareleri, ha
riçte ıigara imalinin tetkiki, Balkan
larla müıterek bir aab§ bürosunun 
nasıl yapılacağı iti bilbaua ehemmi· 
yetle tetkik olunmaktadır. 

8 - Taae meyve ve sebze ihracab 
imkln ve vasıtalarıru bulmak hususi· 
le bilhaua meıgul olunmaktada. 

9 - Hububat ihracabnın teıvikl i
çin ihraç noktaımdan alınmaaı lazım 
gelen tetbirler teabit edilmiıtir. Silo

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Başvekille temas ! . 
Gayrimübadillere vaziy 

ediliyor, yeni bono? 
izah 

Gayrimübadillere ait muhtelif iıle• 
ri bükiimet merkezinde takip ederek 
Ankaradan avdet eden cemiyet reisi 
lamail Müttak Bey kendiıile görüten 
bir mubarririmize ıu beyanatta bulun 
muıtur: 

J. Müftak B. in beyanatı 
-"Ankarada bizİln en büyük ve 

eaaalı derdimiz olan bono meaeleai Ü· 
zerinde lazım gelen makamatla te
ma• ettim. Bilhaua Baıvekil Hazretle 
rine gayrimübadil denilen ihtiyaç ve 
ıztırap kitleainin dileklerini ve hüku
meti merkeziyenin adalet ve tefkatin~ 
den bekledikleri müzahereti arzettim. 
Pata Hazretleri beni büyük bir dik· 
kat ve alaka ile dinliyerek icabıhalin 
tetkik olunacağını vait buyurdular. 
Benim bono meıeleal hakkında edin
diğim kanaat ıudur: 

Bono mesele.i 
1 - Mevcut bonolar itfa edilme

dikçe yeniden bono meseleal mevzuu
bahis edilmiyecektir. 

2 - Bu itfa itinin eylllle kadar do-
vam edeceği zannolunuyor. 1 

3 - Eldeki bonolar itfa edildikten 
sonra da Maliye veklletl, bono ver· 
mek fikrinde değildir. Birinci tertip 

Müıtak Beyla izahatı 

Gayrimübadiller Heyeti R.W 
ISMAIL MOŞTAK BEY 

bo..- ufradığı Akıbet, veklletin 
dikkatini c.ıbetml,tir. v elılJetin m8-
taleaama ııöre, ııayrimllbadillerin mü-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Yukarıda: Sö:z:derleme heyetinin umumi içtimaı; 
Aıağıda: lstanbulspor 11<' Galatasaray koruculan 

_, 
41 inci Liste 1 ı Ticaret mektebini ıslah 

ANKARA, 24. A. A. - T. D. T. 
Cemiyetinden verilmittir: 

Karıılıklan aranacak arapça ve· 
farsça kelimelerin 41 numerolu lis
teşi ıudur : 

!-DALALET 

2-DESISE 

3-DEVA 

4-DEVAM 

5-DEVLET 

6-DlKKAT 

7-DIN 

1-DIRAYET 

9-DUA 

10-DOÇAR 

11-DOHULlYE 

12-DONYA 

13-DOST 

14-DÜŞMAN 

Listelerde çıkan kelimelerden ma

nalan birden fazla olanlarm her ma
nası için ayn karıılıklar ileri sürüle
bilir. 

Kartılık gönderen zatlann gönder-
dikleri karıılıklardan duyulmut ve o-

1 
ıitilmiı olmıyanları hanği kaynak
lardan aldıklarını göstermeleri reca 
olunur. 

Atina mülakatı 
CelAI B. ve refakatinde 
ki heyet bugün gidiyor 

Heyette bulunan Numan 
ııe Cem al Beyler 

Şehrimizde bulunan lktısat Vekili 
Celal Bey ve heyetimiz Atinada Yu
nan lktı "elı.i!i ile y pıla""ık müla
kat içiiı bugi\ıı Tareyt\ hareket edeeek
tir. Seyriaefainln İzmir vapurile baıre• 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Gazi Hz.nia 
Teıekkürlerl 

ANKARA, 24, A. A. - Riyaaeti
Cümbur Kib"bi umumiliğinden: 

Rdslcilmhur Hazretleri 23 Nisan 
be.yrıımmı kutlulayan zatlara, cemiyet
lere ve Belediyelere sevinç ve tetekkür
lerinin iletilmesine Anadolu Ajan11nı 
tavııit buyurmuılardır. 

Razgrat Hadisesi 
T. Rüıtii Beyin Sofya 
gazetelerine beyanatı 

SOFY A, 24. A,A.- Cenevreye ıri· 
clerlıen Filı"bede Batvekil M. Mutanoff 
ile ııöriltmilt olan Türkiye Hariciye Ve 
kili Tevfik Rilttll Beyefendi, dün ötle 
vakti Sofyadan ııeçmlıth. 

Razıın,t Türlı: ınezarlilı hldiaeoi 
heklmıde t«Ulaa sUallere T emk Rüt
t6 Bey fQ suretle cevap vermlttir: 

- Hlcliae halleclilmiıtlr. Fakat ba 
...ı.'a ııllsteriyor ki: her iki hükilmet 
kendi topraklarnıda komıu memleket a
leyhine yapılan veya yapılması muht .. 
mel olan propaııanda De mücadele et
melr mecburiyetindedir. 

Teriilı: Riittü Bey, iki -Weket ara· 
ımclaki dostluk ı.t1anru daha ziyade 
sıldattırmaia çalıpcainm aöyliyerek 
ııözlerini bitimıittir. 

Tacını istiyor! 
E•kl Yunan kralının 

bir mallhulya•ı .. 
ATINA, 24 (A.A.) - Elefteron Vi 

ma SaJ1•t.alnhı bir muhabirine beya· 
natta bulunan aa· 
bık Yunan Kralı 
Yorıi Yunanistan· 
da krafüfın yeni
d- ibyaaı ümidin
den vazııeçmemiı 
olduğunu ve hatta 
plebiait yapılmaaı
nı ve bütlln aiyaai 
fırkalann muvafa
katini beklemeden 
Yunanistana dön· 
meğe miitemayil 
buhandufunu ihaaa 
eyl~ttir. Bu beya 
nal büyük bir infi· 
al uyanchnmtbr· . 
M. Papanaataaiou, hı. MihalakopoU· 
loa, M. Metakaas ve M. Panııaloa mat
buat vaaıtaıile krallığın iıı.deai asla 
mevzuubahsolmadığını ve bütün fır
kalann cümhuriyet rejimine bağlı ol
duğunu bildirmitlerdir. 

Vekalet; mektebi memleketin ihti. 
yacını karşılıyacak bir hale sokacak 

CelAI Beyin beyanatı 
Haber aldığımıza göre, lktısat 

vekaleti Ticaret mektebinin ıslahı 

1 

hakkında ciddi tetebbüsata girit
mi9tir. Darülfünunun ıslahı mese
lesi mevzuu bahaolduğu zaman
danberi mektebin Darülfünuna il-
hakı rivayeti de ortaya çıkınıftı.An 
karada temayül, mektebin ayrı teş 
kilatınm muhafaza edilıneai mer
kezindedir. Düşünülüyor ki mek
tep Darülfünuna ilhak edilecek o
lursa, ayrı hususiyetini kaybede
cek ve mektepten beklenilen fay
dalar tahakkuk etmiyecektir. Di
ğer taraftan mektebin ıslahı da 
bir zaruret halini aldığı takdir e
dilmektedir. 

Dün bir muharrimiz lktısat ve
kili Celil .Beyden ıslahat tuavvur
lan hakkında malU.mat rica etmit
tir. Celal Bey demittir ki : 

- Ticaret mektebinin ıslahı hak 
kmdaki karanmız kat'idir. Bu ıa
lahah yapmak için Jsviçreden bir 
mütehusıs getirtiyoruz .. Mektebin 
ıslaha mübtaç olduğunu takdir e
diyorum. Ancak tedrisat devam e
derken, sene ortasında yapmak is
tediğimiz gibi radikal bir tekilde 
ıslahat yapmağı muvafık bulma
dık. Dera senesi altüst olacaktı. Bu 
nun ıçın senenin bitmesini 
bekledik. lsviçreye müracaat et
mit bulunuyorum. Oradan yakın
da bir mütehassıs gelecek ve bu 
itle me'gul olacaktır. Ticaret mek-
tebinde yapılacak ıslahatın hede
fi, ihtiyaçlara daha yakın adam-

lktısat Vekili Celal Bey 

lar yetittirmektir. Lisan meselesi
ne ehemmiyet verilmesini temin e
deceğiz. 19 liayabnda liaanın ehem 
miyeti büyüktür. Ticaret mektebi 
mezun1annın mutlaka İngilizce, 
fran11zca, almanca veya İtalyanca 
dan yani bu dört beynelmilel mü· 
him lisanlardan birini iyi bilmesini 
temin etmek llzımdır. 

Borçlar itila ı hakkında 
bir tebliğ neşredildi 

Yeni Türk Düyunu Tahvilatı 
PARIS, 24. A. A. - Sabık Osmanlı 1 

lmperatorluğunun taksim edilmit Duyu 
nu Umumiyeai konseyi taralmdan vaki 
teblife ııöre 22-4-933 tarihinde Pariste 
İmza eclilmı itilaf 962 milyon 632 bin 
franklık itibari bir sermaye için yeni 
türk duyunu tahvilab ihdas etmektedir. 
Bunun 940 milyon 193 bin fnuıgı Oıman 
lı duyunu umumiyeainde türk hiaaeaini 
ıröıtermektedir. 22 milyon 443 bin fran 
ııı Türkiyeden olan dit ... alacaklılann 
tasfiyeşl içindir. 

Yeni tahvili.t her biri 500 franklık 
yilzde yedi buçuk faizli olup bu faizin 
yenisi her altı ayıla bir kabili tediye bu 
lunacakbr. Falııln 1875 franktan ibaret 
bulunan ilk kuponunun vadeol 25-11-
933 clir. 

Tahviller hamiline muhamır olacak, 
on sene zarfında tahYll eclilmiyecek ve 
Fransa fraoırı ve konsey bı..Eından 16· 
:nım ııörilldüfti Taklt serbestçe tayla .. 
dilecek eliler ikinci Jıir para De tediye 
edilecektir. 

Yeni emisyon aabn aın. veyahut k .. 

fide suretiyle azami elli senede itfa edi
lecektir. Tesviye tam itfaya kadar sene 
Yİ 700 bin altın türk lirası takıitlerle 
yapılacaktır. 

Bu taksitler latanbul Galata, Haydar 
paf& gümrülderinln gayri aafi varidab 
kartılık ııösterilmek suretiyle tekeffül 
edilmlttir. Türkiye taksite 1-6-933 tari
hinde bqlıyacaktu. Şimdiki biltiln Os
manlı eolıamı Türlôyeye laabet eden •· 
lacak hi11el8"i için yeoııi tahYlli.t De mu
be.dele edilecelıth. 

Hamlllerin diğer borçlu devletlere te
rettüp ed-. bisaelerden mütevellit bak
lan mahfuz kalmaktadır. Mübadele Lau 
ııanne momhecleslnln 49 uncu maddesiy
le derpft edilen komite tarafından Ger-, 
main Martildn balı:eın miitalaaaı iizeri
ne n bw istikraz tipinin hasuıiyetleri 
kiıyudunda tutuhnü aundyle teabit ecll 
lecek eaaalar herine yapdaaktır. Tiir
kiye M. M. Medlai yeni itiJlh bu içti
- d-1 zaıfmda taatik edecektir. 

Anadolu AjanMIWI notu: Yeni İmza· 
(Devamı 2 inci aahlfede) 

Talebe bugün toplanıyor 
Fevkalade kongreye ve intihaba 

vilayetçe müsaade edildi 
Adllyede l•tlcvabat devam etmektedir 

Milli Türk Talebe Blrliii ikinci .... 
isi Ali Bey imzaaı ile dün Yil&yete bir 
iıtida verilmlıtir. Bu istidada idare 
heyetini tetldl eden aunm ek..uinin 
mevkuf olmaaına mebal birlifbı faa• 
liyetine devam edebilmesi ~ y.U i
dare heyetini aeçmek ilızere feYkala
de bir konııre akdi huauauncla müsa
ade Jat-'ttir. Vlllyet bu m\baade
yi vermiftir. Birlik bu aat.aı. aaat on
da Halkevinde konsreyl akded-1ı.
tir. Kon.....,m toplanacatı cliln Darül
fÜnun Ye yllkaek mektepler talebe ce
miyetlerin• ayn ayn blldlrllmlttir. H4' 
len idare heyet.inden N-1 ve Ali 
Seyler bulunmakta olup clla IUrUk 
merkezinde bu iti• üzerhade ~ıt
miılardıt. Haber alch .... •• ıön bu· 

i ırünkü konırede ı.a.~ top~tıya 
sebebiyet V9mİt ve k-dileri adlıyeye 
tevdi edil.mit olaa .-çler yeni hey .. 
ti idareye aeçllmlyecektir. 

T elgrallara ceıxıplar 
Birliğe bazı telgraflar ııelmittL 

Dün birlik onlara cevap vermittir · ı 
Bulııar kabristanına çelenk koya

rak nümayiı yapmak ıuretile tecem· 

Meukul Talebe Birliii Reui 
TEVFiK BEY 

miiat kanununa muhalif harelıet etmek 
ve izinaia toplantı yapmaktan suçlu 

(Devamı 4 üncü sahifede) 



ı MJLLlYET SALI 25 NiSAN ılf33 

~~~~~~a~,_H_A_R_ı_·c~i __ H_A_B_i_R_L_E_R_, 
lgnatief'in planları, düşünceleri Fransa.Almanya Almanların endişesi 

ZELZELE 

altüst olmuştu iki baıvekil ~ynl günde • • • • • • 
lgnatief, eserini müdafaa etmek için 1 2 - Ballıı:anlardal\ yukarı bir Bul- nutuklar •oyledller Bırıngılız.fransız.amerıkancephesı 

Bodrumda S ev yıkıldı 
MiLAS 24 (Milliyet) - Dün sıı 

at O da sehrimizde birisi siddel/ı 
üçü haliİ dört defa zelzel~ hisst 
dilmiştir. Burada hasar yoktur. Çarın emrile, Viyanaya eitti. Kont ırar Prenaliği, Balkanlardan atafıda PARIS 24 AA M Dal d" k d k J k k k J 

Andr~a~y .ile '!~n uzadıya müzakere· bir Şarki Rumeli Vili.yeti kurulacak, ,.,__ ' 'da '.k: -. b,' h" abı- arşı sın a 8 ma tan or uyor ar 
lere ıırııtı. Li.kin en can damanndan hiç bir halde bunlar Adalardenizi aa- er, vrange ' ıncı ır ıta e BODRUM, 24 (Milliyet) -061 

fehrimizde olan hareketi arzdol' 
bef! ev ve bir cami yıkılmıştır. 

yaralanmıı ~lan Viyl\na Hükiimeti, n• biline inmiyecek; aöy~emi.tir. Mumaileyh, b_u hita- M. Herrlot v ashingtonda 
lanı olmuı dıye kabule razı olamıyor- J - Sırbiotan, Ka.r•dai, Bulgari.. besınde Franaıuıın sulhu ııtemek· 
du. . ,. tan, Şarki Rumeli hudutlannm tabcfi. te ve siyasi rejimleri ne olursa ol-

lgnatıef ı kah.uf eden Ln~arator ;- di Ye diğer umurda Ruoya Komiserle- sun bütün milletlere halisane eli-
Knıl - Françoış Jooeph bıle Berlın· rinin müdahalesi yerine Avrupa bü~•k · ak ld - fak h' 
d h d · t dil" · .... ı ,_ nı uzatın ta o ugunu, at ıç e mua e enın a ınt zarun gonı· dev etleri komiserlerinin müdahaleai . . . 
yor, Bosna • Her ğın Avusturyaya konacak; bır zaman cebır ve sıddet karşı-
geçme•i, Seli.nik yolunun açık bulun- 4 - Avusturya . Macariııtan Boa· aında boyun eğmiyeceğini, senyör 
mnsı lüzumunu ileriye ıürüyordu. An- na - Heneği, lngiltere K..brı&J alacak; lerle esirler arasında değil müsavi 
drı.ssy bundan ba~kA Sırbistan ve Ka- 5 - Yunan ve lran hudutları Tür- milletler arasında tesis edilecek 
ı·ad.,ğ hudutlan~m tadili, Bulgarista- kiye zararına tashih edilecek. , . sulhu arzu etmekte bulunduğunu 
nın daralması luzumlannda da ıarar 'f ~ 'f .. 1 · f 

BERLIN, 24 A.A. - Siyasi ma
hafil, silahları bırakma meselesi
nin, ilk mükalemelerin mevzuunu 
le.kil etmiş olduğunu beyan eden 
Roosevelt . Mac Donald tebliğin
den dolayı hayrete düııınü,tür. 
Çünkü Alman efkarı umumiyesi, 
müki.lemelerin ikbsadi mahiyette 
olacağı zannında bulunmakta idi. 

mamış bulunduğunu söylemiıtir. 
Mumaileyh, memuriyetinin ma

hiyeti hakkında tasrihatta bulun
maktan imtina eylemi~tir. 

Mumaileyh, nihayet M. Roosvelt 
hakkındaki hürmetinden ve hay
ranlığından bahsebni~ ve mü~rÜ· 
nileyhi "Büyük bir cesaret sahibi 
adam" diye tavsif eylemi.tir. 

RODOS, 24 (Milliyet) - Oijfl" 
kü zelzelenin tahribatı tesbit eJil· 
mektedir. 

12 adada şiddetli zelzele 
ROMA, 24 A.A. - Adalar Ol' 

nizinde ltalya'ya ait 12 adada cıır 
kubulan ve 30 saniye devam eJe~ 
1iddetli bir zelzele bir takım kİll'' 

ediyordu. lngiltere ile Ruoya arasın- Berlin kongresi açılınca lenatief SOJ enıı• tr. 
da bir ,,uharebe 51kana Avuororya - h~vanın değiftiğini. kendinin gözden M. Hitlerin nutku 
~:~~ri3tanın da ~e kan .. caiı besbel- d~tüğünü iyice anladı.~. vaftiz BERLIN, 24 A.A. - Volff A-

lgnatief, Kont Andrauy'ye açıkça I oglunu murablı .. lar arıuıma koyma- jansından: Ba,vekil M. Hitler ta-
d.ı .. Berlinde Rusyayı Ba9vekil ve Ha- f N 5 1 

10rdu: rıcıye Nuırı Prens Gortchakof, Lon- ra mdan Münih'te asyonal os- , 

Alman efkarı umumiyesi, üç bü
yük demokrasinin teşkil edeceği 

1 
bir cephe kar,ısında kalmaktan 
korkmaktadır. 

İstikraz 
VASINGTON, 24 A.A. - M. 

V oodiı'ı, yüzde 2,87 faizli ve üç 
senede kabili itfa ve küçük hii.
millcre mahsus be~ yüz milyon 
dolarlık bir istikraz akttedileceği 
ni beyan ebnittir. Maksat, 500 
milyon dolardan fazlasına talip 
çıkıp çdunıyacağmr öğrenmek i-

seferin ölmesine ve bazı hasarlo· 
ra sebebiyet uermistir. 

Zelzele merkezi.;in Anadolu Jı 
olduğu tahmin ediliyor. 

Brüksel rasathanesine göre 
BRUKSEL, 24 A.A. - R04I· 

hane, dün sabah saat 2,25 tle orl' 
Jerecetle fidJetli bir zelzele k#r 
J-etmiftir. 

- Muah .. deden dola:ır• l~l~ere ile d.~ Elçisi Kont Şovalof •e Bet·lin El- yalist frrkası kongresinde söyleni
Ruaya arasmda ~ ilan ~dilıne A- çuı M. Paul Dobril temsil ediyorlar· len ve Fransız b-.vekilinin Oran-
vusturya • Macanatanm bıtaraf kal- d 1 • I 'd · t tm" ld - tuk ') . . ~ı--- __ _.,_~ ı. gnatıef'in adamlanndan ya mz ge a ıra e ıt o ugu nu ı e 
ması ıcın fa.-u.aa-uuz aıpu.u- • N 1 ·d • ·· ·· 

A 
· t M-~-...:·tan H . . e ı of müteha ... ı uf ati le mıırahbao aynı gune tesaduf eden nutuk, Al 

vuı urya • -·- arıcıye L- t · t' 'im' ti' O d f • • • · 

V AŞlNGTON, 24 A.A. - M. 
Herriot ile Franuz heyetini Jeı"
sey • City' den getirmekte olan hu
susi tren saat 13,30 da V34ington' 
a vasıl olmu,tur. Na.zmnın ko)'duğu §Al'tlar, Ayastafa- neye maıye ıne verı •t · a g· manyanın sulh sıyasetıne ıtımadını 

nos muahede•inden Ruıların kazan- natief'in bir aralık kendi.ini ikinci izhar etmeği ne derecede İstemek ı 
murahhas istemediğine giiceumişti. 

dıklarını mahve muadildi: te olduğunu göstermektedir. 
M. Herriot, ne diyor? 

VASINGTON, 24 A.A. - M. 
Ayutafanos muahedesinin imzaaın~ -

1 - Bosna • Hersek ve Yenipaza- dan sonra, Başvekil Ahmet Vefik Pa- Başvekil M. Hitler, Almanya'nın Herri~t ile f ranoız heyeti, dün 
kendi aralarında F ransı:.: sefareta 
nesinde öğle yemeği yemitlerdir. 

rın h~men A""sturyaya ilhakı; şa, bir taraftan eski Bi>!kt.i.ip Sait yalnız "müsavi unsur" olarak ta- f 
2 - Karadağ hudutlannm yarı ya- Paşa ile eılr.i Maarif Nazın Münif E- nınmak ~artile, cihan sulhünün 1 

rıya i~dirilmesi ve buradan kalacak fendi (Paşa) nın, diğer taraftan da muhafazası arzusunda bulundu~u 
yerlenn de Avuıturya,a verilınesi; eÇrkes Nuarat Paıa ile padişahın baş· nu bir kP.re daha ilan etmistir. 1 

3 - Sırbistan hudutlarının tadili hekimi Mavroyani (paşa) nm reka· . .. • . · 

M. Herriot, matbuat mümessil
lerine beyanatta bulunarak Ame
rika tarafından altın mikyasının 
terkedilmesinin M.. Roosvelt ile 
görüşeceği meselelerin bazı tek
nik cephelerini deği~tirmiş oldu
ğunu, yalnız bu meselelerin esaslı 

ve Sırbistan dahilinde ıimendifer in- betlerile iftiralara uğrıyarak düşmüş, B8~·vhek~, -~~le de.'nı~t~r: "f 
!'"" bakkınm Avuııur,aya itau· yerine Başvekil ve Nafia Na:un olan ız arıcı sıyaaehmtzın nu uz 1 

4 _ Adakalenin aıÜotabk .. ..:. ola- Sadık Pa•a Kıbrıs muahedesini yap· kazanması 'çin değil, tarihin h:ık-
rak Avusturyaya seçmesi; tıktan oonra Ali Suavi valr.aoında az. kımızda vereceği hüküm için çalı-

ledilmiş, Mütercim Rüştü Paşanın bir 5 - Besar~byanın Ruayaya ilhakı, kaç giinlük ıadaretinden oonra Saffet 
fakat Bulgarıatanm iki}'' e tabiini ile N f 
Makedonya ianini alAcak Garbi Bul- Pa? Sadrazam ve Hariciye azın o· 

muştu ( 1 ) . Bütün devletlerin ba,ve· 
raristaoıo. ayn bir ida..reye verilmesi, kil ve Hariciye Nazırlanıı:m buJundu-
Karadeniz ıahiUeriuin Türkiyeye ia- ğıı kongrede Saffet Patanın da mem-
ciesi. · · · lelr.etini temsil etmesi bekleniyordu. 

lgnatief, Rusya lngiltere jfe muha- Lakin Babıali Nafıa Nazın Alek· 
rebe ederek mağ"lüp olaa ileri aürüle 4 sandr Kara Todori Pat-ayı birinci mu-
bilecek '!llrtlardl\n daha a;(ırlarile A· rahhae eçti. Bu Rum murahhaoın 
vuaturya · Macaristan bitaraflıimı sa· yanına da Fransızdan dönme Müşür 
tın alamazdı. . Mehmet Ali Paşayı katb. Berlinde 

Viyana mülakatı lgbatief'in oiyaai Türkiyeyi temsil eden üç murahha ... 
hezimeti ve Ay&3tafano• muahedesi- tan yalnız Sadullah P,..a gerçekten 
nin ôlümü olmuştur. Türkhi. 

Bu 01rada lgnatief'in korkunç raki
bi Kont Şovalof Londrada lnıriti:zler
le itilafa muvaffak olmuttu. lmzala
nan iki memıorandu..aı. lqilizlerle 
anla,mak, A vuaturyalılarla anla"1'ak· 
tan daha ucuz olduğunu Peteraburğ 
kabinesine go.sterdi. 

lnriltere ile yapılan itilafın anahat-
1 arı unlardı: 

1 - ayilda Beyazıt ve Eleşkirt 
,·adisi Türlr.lere iade edilecek; 

Seledlyede 

Ekmek fiatı 
Bu hafta ekmek oarhı 8',5 da 

ipka edilmit. francala 20 para 
tenzil edilerek 13 kur ... narh kon 
muftur. 

Elektrik fiah 
Elektrik tarife komiqonu me

saisini bitırmi,tir. Tarife aynen 
İpka edilmittir. 

Su mütehasııaı 
Belediye ıu ınütehuaıaı M. Fel

ner dün. bentleri ıneittir. M. 
F elner bırkaç gün lıtc.tlude tetki
kat Jlllpacaktu. 

Seyyah terciimuılığı 
Şehrimi:se ıel• .eyyahlara be

lediyece iWi.,an edil•emif ve el
ierine•esika •eri1m,mit bazı lrim
ıelerin şeyyahlara refakat ederek 
aehrimiz haldmıd~ yenlıt ve gelişi 
fiizel maliimat Yerdikleri görül. 
müttür· Seyyaltlara resmi vesikayı 
haiz tercüman vcrmiyen acente
lerden bu hareketi tahakkuk ettici 
takdirde haklannda takibat yapı
{acakbr. 

Gelen karşılıklar 
Liıte (37) 

Zabit, zaı.tı Türlrçeleflllİşb.r, ifadesini 
zaptetnıek, sert başlı atın zaptı kolay de 
gildir, memleket ve arazı zaptı, şu halde 
eyi davranaralı: saklamak, almak, malik 
olmalı: mabmlannda kııllanıhr. W: der 
manaizlilc, giıçaüzllllı:, diişgüıılük. Zafer 
lugatçe emele ulqmalı;: maksuda tırnak 
iliştirmek demek ise d~ dilimizde düş
man (yav) üzerine galebe etmek aranı
lan ve yahut istenilen ~eyi eld; etmek 
mdnalarında kullandır, yenmek, üst
çı!<'"ak,_ al~etmek, llatün gelmek. Zam: 
Bır şeyı bir teye katınak bir nesne bir 
nesneye lr:atılnıak, katil<, lratişma btiş
dırmak, ötürü okumak. Zarafet: Zeki ol
makla beraber llÖZÜ ve qi h°' ve nazik 
bulunmak zekiye mlibrin kavli ve 
feli nezaketle mütteaif bulunmak zara
fet türkleşti. Zarar: noksan, ziyan, tı>
lef, gayip etme, nrar etmek, zarar eriş
tirmek, yitirmek, yitik, zarar tlirkçcleş
miş tir Zaruret: Muhta:çlik, çaresizlik, 
•aruret. z~ruri türklcştı. Zem: yerm, ye 
rilm•k, f<lnamak, kinarunak, türklesti. 
Zeyl: etek, ekleme, eklenen, türkıeŞti. 
Zihin: anlamaklık, bilmcklik unutma
maklık. zihin türkceelşti. Zillet: harlik, 
bakirlik, alç,.klık. türklcşti. Zimmet: bo 
vnur.a a1ma. üstüne alma. üstüne gcÇ"i~ 

(Dcvamr var) -------(J) Bütün bu CJakalar ue tebeddiil
lcr, bunları doğuran saray entrikala
rı, Sadık Pa,,.nın Sultan Murada 
ka~t fikrine düşÜfÜ, Suaui valıastnm 
mahiyeti, Damat Mahmut P(l.fanı.n ô... 
kıb..ıi, Süleyman Pa,a ı>e Milat Pıqa 
muhakemeleri, "93 u/eri ue Abdi>l· 
hamidin ilk yılları,, irimli animiule 
anlatılacaktır. 

Borçlar itilafı 
(Bası ı inci sabiledc) 

ı..nan itilafoame bu içtima devreefode 
B.M. Meclisinin tutikine arzolunacak
tr. ltilif mütealaben b.ômillerin kabu
liine tevdi olunacaktır. Bu kabul fUn• 
diki Ounanlı eahammdan beheri için 
takriben i veya 7 franklık iatiaıuıi bir 
teYzi yapılmAaı ıuretile teabit edilecek 
tir. Yeni itilafın tafaili.tı bir tarihli 
lcon .. yin 1932 mali senesi için !anz:m 
ve hemen nefredileeeği raporunda 
"e tastilri müteakip haınillere yapa~ 
cağı tebiiğde a1ünderiç bulunacak- 1 
ı .... 

Fenerler ltllllfı nedir? 
Osmı.nlı borçlan itililınm Pa

riı'te imza- edildiiini ya:.ı.m1'ltk, ! 
Bu haberi veren telgrafta bir de 
Fenerler mukavelesinin de imu l 
edildiğine dair bir fıkra vardı, bu 
fıkra, bir Fransız tirketi oran Fe
nerler idareıi ile yeni bir itilaf 
yapıldrğt zanwnı uyandumıf iıe 
de, böyle bir tahmin doğru değil
dir. Eaki Osmanlı istikraz.larmdan 
bir kısmına Fenerler varidatı kar
••lık olarak gösterilmitti. Bu mu
kavele bu istikrazların tesviye su
retine dai~dir. 

Fiat yükseliyor 
Pariste borçlar itilafının imzası 

haberi üzerine dün İstanbul borsa
sında bir ~ar~ket olm1J!tur. Bilhas 
aa evvelki gune kadar 52 üzerin
den muamele gören ve dün sabah 
da 52 de açılan Onifiye dün 54 e 
kadar yükselmi,tir. 

Dolar dün borsada sakindi. 
Rumeli tahvilatı 

Rumeli tahvilatı hamilleri Paris 
anla.mumda Rumeli tahvilatına 
biçilen kıymeti pek az buldukla
rından telaşa dü,mütler~ir. Hi
miller bu hususta Maliye Vekale
tine de bir müracaattta bulunmut 
lardır. 

rilen zimınet tUrkleşmi~tir çllnkU her
ba bilir. 

Erenüy: Baha. 
•• * 

Liste: (35) 
Şafak: Gün ağarması. Şeffal: •}ık ge

çen. Şefkat: yürekten esirgeme. Şiar: 
aı;a r_ol. Şiddet: sertlik. Şifa: sağlık. 
Şıfahi: agızdan. Şua: ılık Şube: Bö
lüm: Şule: yalım. Şuur: benlik. Şüphe: 
ku•ku. 

24 Üncü mektep muallimleq 

fıyoruz. 
noktalarında v,. ikt1sadi vaziyetin 

M. Paul Boncour'a göre 1 islahına mahıf mükilemelerin ga-
SAINT AJGNAN • Cher 24 A.A. yeterinde hiç bir tebeddül hasıl ol 

- intihabat dairesinde bir nutuk 
söyleyen M. Paul Boncour, Fran
sanın birçok fedakarlıklarına hiç 
te tekabül etmeyen cebir ve •id
dete müstenit mücadelelerin bais 
olmu~ olduğu heyecanın hiçbir 
auretle teli,.a dü,meğİ nıuhik gös 
termemekte olduğunu söylemiftİr. 

Cenevrede henüz hCf'ley kaybol 
mu~ değildir. 

Sovyet ticaret mümes
•illerl gittiler 

LONDRA, 24 ..A. . - Sovyet 
ticaret mümeuilliti ·erkini Paris, 
Berlin. VarfOYa tarikile Rusyaya 
dönmütlerdir. 

Sovyet sefiri }ı:endilerini İs· 
tasyonda uğurlamqtır. Sefir kendi
sine bir takım sualler soran gaze
tecilere beyanatta bulunmaktan 
çekinmittir. 

İngiliz mühendt•lel'i 
Londrada 

LONDRA, 24 A. A. - lngiliz 
mühendisleri dün akpm Londra
ya geldiler. Kendilerini getiren 
tren istasyona girdiği zaman halk 
alkı~ koparmı~tır. Kadınlar, çiçek 
buketleri vermişlerdir. Milli mart 
çalmm~tır. 

M. Bitlere auikaat mı? 
MONtH, 24 A.A. - Volff Ajan 1 

undan: Rus komiiniıt fırkaaı a:ıa- j' 
sından bulunan ve balyan bayrağı 
çekilmiş hir otomobil içinde Mü
nih 'e ~tmekte olan bir Hintli 
Rımıting hudadımdalci iıtaayon
lardan birinde yakalanııuttır. Bu 
Hintlinin Münih'te ~vekil M. 
Hitlere br,ı bir suikast yapmağı j 
dütünmekte olduğu söylemekte
dir. 

İran petrolleri ve 
İngiltere 

LONDRA, 24 A.A. - Jran elçi
liği, lran Şahının Anglo • Persian 
Oil kumpanyası müdürü ile meyda 
na çıkarılmıt olan yeni petrol sa-

1 
halarında lngiltere'ye mühim bir 
imtiyaz veren bir itili.fname imza 
etmi• olduğu haberini tekzip et
mektedir. 

Kıymetten dütiirme 
projeleri 

VAŞİNGTON, 24 A.A. - Ame 
rikan rnütehaa11sları, görüttükleri 
ıırada paralan kıymetten düşür
meğe matuf umumi bir proje tev
~i .etmitlerdir. Bu proje, üç ... rta 
ıthnat etmektedir: 

1 - Beynelmilel kıymetten dü
türme iti, •)'ili zamanda bütün 
memleketlerde yapılmalıdır. 

2 - Kıymetten dütürme iti, pa
ralan hakiki kıymetleri teli.fi edi
len nisbetin qağısmda bir seviye
ye irca etmelidir. 

Spor 

Atiaada mü•abaka'ar 
ATINA, 24. A.A.. - Yunan , lsviçreli 

ve Mısırlı atletler arasındaki son oyun· 
lar ôoin Atina Stadyomunda lhtvekil M. 
Çaldaris ile birçok reami zevat ve 30.000 
seyirci bulunduğu halde yapdmıştır. 

Neticeler: 200 metre: Birinci Fran
goudis (Yunanlı), ikinci Vogel (lsvi<;
reli), ~üncü T ııakolelriı (Mısırlı). 

1500 metre: Birinci Martın (lsviçre
li), ikinci Sporideı ( Mmrh 1, üçiıncü 
Tıoukalas (Yunanlı). 

Cirit atma: Birinci Papageorgiou (Yu 
nanlı), 60,50 metre, ikinci Jund ( lsviç
reli ), üçüncıi Mibal.pou!CK (Yunanlı). 

Maniali: 400 metre: Birinci Hadji

goriou (Yunanlı), ikinci Kata is ( Y u-

nanlı), üçüncü ~uskurie. 
Bayrak yarışı 4 200 metre:' Birinci 

Yunan takımı. 
Bayrak yıırqı 4 • 40a metre, Birinci 

Yunan ta.kımt. 
Maraton yarış..,. lsviçreli Morf ka

zannuıtTr. 

Uınumi puantaj: Atina takımı, Lau
•an:ıe taknnmı 115 sayiya lıı""!r-143 pu
anla yenmi~t1r. Yunan milli tak.uru, Mı. 
anr trıkım1nı 69 sayiya k.aqı 109 aayile 
yenmi~tir. Maarif nazın mükifa&r da
~rtın .tır. 

Fra!ıs,z - ispanyol maçı 
PARIS, 24. A. A. - Pere de. Prin-

C<"lde Franıızlarfa. 1-nyollar ıırasm• 
da yapıları maı;ta huır ı..ılıanaa ve ol
.ı.ılııı;a kelebelık olea Franoııı lıallo, Fran 
uz tıılınmaın akibeti halı:londa endite 
hiHdmekte idi. Zira 1929 .en.inde Sa 
ragousae'da FranSOt tafmnı ile (_.,yol 
takımı araan>da ya:>dmıt olan son maçm 
neticesi Franın:lar iç.in ezici l.ir meilo· 
biyet olmuıtn. 

Bırinei lıaftaymda laı-nyollar, pd
ık-•.li hücu:mlarda bulunmuılardıf'. Ma
ma!ih ?.S İnci dakikada Fnınaızlar, Za
ferlerini temin edecek olan ilk golu 
kaydettilw. Bu maçm yeırane golu. 
nu kaydeden oyuncu, Nicolao)dır. 

ikinci baftaymda hücüm lı:alMliyeti 
Fransızlara geçti, fa.kat Frans12larıo mü 
teadclit akınlan, lapa.nyol kalecisi Za
..-a'nın m1>vaffakiyetli kurtarıfları kaı· 
ımnda kınldı ve her defasmda Zaınora 
\1%11!1 u:ııadiye alkqlandı. 

Franoızlar, çok &eri bir oyun oynama 
ğa devam ettiler, fakat daima kal'Jlla
nnda Zamorayi buldular. 

İstanbul ve Galatasaray 
liseleri arasında maclar 

Galataoaray ve latanhul lisel.,;.i araaın 
da tertip olunan ve her aene nisan1n yir 
mi dördünde bu iki irfan yurdumuzun 
porcu gençliğini karfılaştmnası mukar 

rer olan •por günlerinden birincisi bu-
gün Takıim stadyomunda yapıldı. 

.sa.at 15 e doğru maçlara başlanabildi. 
~lltın çamurlu olman dolayiıiyle atle
tı:ı:m müsabakalarının tehirine karar ve 
rildikten sonra futbol maçlarına b&Jlan 
dı. 

ilk müaabaka iki mektebin üçüncü ta 
kımları arasında yepıldı. 

ikinci devrede lıbtnbul lioesi vaziyeti 
lıurtameya çok çalıttı. Bu ğayret kısmen 
de ·~ verdi, ve Sarı-Siyahlılar bir 
gol kazandılar. Neticede Galataaaray 2-1 
galip pi.eli. 

ikinci takımlar maçı da ayni alaka ve 
ayni heyecanla seyredildi. N<"ticede ma
çı 1-0 kazandılar. 

Birinci takımlar 3 - Kıymetten dütürme işi, al
tının yeniden otomatik aurette tev 
ziini temin edecek surette yapılma 
lıdır. 

Sonuncu maçı iki lisenin birinci ~rm 
ları yaptılar. Oyunun ilk dakôkalan mü 
tevazin oldu. (lc:i tar;ıfta zaman zaman 
vaziyete hakim oluyorlard1. Fakat Gala-

ı çin halk nezdinde bir te~ebbüs 
yapmaktır. · 

İstikrar meselesi 
NEVYORK, 24 A.A. - New • 

York Taymis gazetesine göre ln
giliz ve Amerikan mütehassısları 
dolar ile İngiliz lirasının istikrarı· 
m ayni zamanda temin etmek lü
zumunda mutabık :.almı,lardır. 
Maamafih, bu istikrarın nisbeti 
hakkında henüz itilaf hasıl olma-
mıstır. 

Mütehassıslar, bugün franga na
zaı·en vaziyeti tetkik edecekler
dir. 

Merkezinin Anadolu'da Ayılı~ 
mmtakasında olmaa• muhtemJJı 

Meclis Reisinin 
teşekkürleri 

ANKARA, 24 A.A. - 8. t.I· 
MeclUi Reisi Kazım P(lfa Har.ret· 
leri 23 Nisan Hakimiyeti MilliY' 
bayramı ve çocuk haftası münaıe 
betile memleketin her taralmd~ 
milli t~ekkiillerle müesse-.ıt ııt 
bir çok zevat taralıntlan uakı telr 
rikcita ayrı ayrı ceuap üermeh ;,.ı
kiinsulığı kar11S1nda mukabil ıelr 
rilılerile tqekİıürlerinin iblağıtı# 
Anadolu Ai4m•n• tav.it buyurtflO 
larılır. 

Vaşington konferansı- Batvekilln teıekkürleti 
ı ık • i bJ" ANKARA, 24 (A..A..) - B«,.,.tJ 

na a t IDC te ıt lamet Paf<I Hazoretleri .U Nuan 11-Jıl 
V AŞINGTON 24 A.A. _ Dün miyeti nUlliye baynmu clohıyuit! atJJ 

' , , • . ları tebnklere ceoap rJ•rmek mumkii" 
a_~şam n~~olunlX? ıktncı bır teb- olmadığından mukabil tebrik ue te,.• 
lıgde denilıyor kı: kürlerinin bilclirilmeırine Anoılala ~· 

"M. Roouuelt ile M. Mac Do- jansmt tauait buyurmuılarıltr. 

nalJ arasında bir konu~ma daha Japon sefirinin 
olmuftur. Bu konupnada hariciye • 
nazır• M. Hulle ile lngiltere sefiri C~nazesı 
ve Amerikan İngiliz mütehassu- ANKARA., 24 (Telefonla) - Jı· 
lan bulunmuftur. Müzakerelerin pon sairinin -'0 h berine Hari,,;f' 

vekaleti bİn<UllWI bayraiı bUllİİn yı· 
txı.fıca meuzuunu ilıtıııat konfe- rıya çelUlmiıtir. Cena..e tabuta kol'" 
rannmn para lJeclae&i t.,,,kil etmif muftur. Sefirin ailesUuleıt ce~ 
ve beynelmilel serbest altın eaast- r ne yapdacaic halılmı.Ja ,,_Üı: ""'~ 
mn tekrar tuisi tetkik olunmu~- gelmemİftir, 
tur. Haririye Velcili Şiikrii K.a~ Bey Jı· 

H pon Hlaretine giderek ltülı&metilnı' 
USUSİ hastaneler na>runa ta.;ıı;iyede bulunmıqtur. Müı-' 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Hu. ktben heyeti uelrile azaları, ReUU:iiııt; 
suşi ha.1talıaneler kanun layİhtutnm hur Haıırelleri namına lıatibi um""'' 
alakadar enciimcnludc mü-keresi ler ue Hariciye -oel .. ileti erkcinı J,,,,, 
ikmal edilmİf, layiha. heyeti umum;,..,. sefa~ ,;t...ql.,. CJ• tcsiycıle '"""" 
ye uukedit...qtir. muılarılır. Oileden Nnr« mirler, ,, 

l«retler erkcinı ta.iye,le bal.ımmuıl"' 
dır. YuchiJo Cenaplarının cuetleri~ 
giin talınit edilmiftir. Ceıııau mdtll' 
mine ait program bilalıaro nefr.,Ji/r , 
cektir. 

Silahları bırakma kon
feransı toplaDıyor 

CENEVRE. 24 A.A. - Silahla
rı bırakma konferansı um<L'!Iİ ko. 
misyonu, yarın öğleden sonra top- 1 

lanmağa davet edilmittir. 

Bütçede tahmini 
varidat- fazlaaı 

Ah'.IC~RA'. 2." (Telefon/o) - ısfl 
aenat bütçeaınua 6ütce encilmeninJ' 
tetkiki netic:eainıle hüİı.imetİtt tclılilİ-" 
ne 11iire !t.JZ bin lira iratlar hıJ..-
bi~ oaricforr laal- old..P anı.,.ltılfid' 
ıl«n 6-un 110 büt fi....,..,, llctfMtl ıJ# 
kateti lıiilça.i ö4iiffr huluHt, 50 ,,_. 
ı;,....,,,... a.)lfti ualtôlet mii.tahaual01 
terti~n•, 160 bin IİN- da Poct« ~ 
Tel11ral 6ütçe.u.in-, tertiW..e ilİ' 
vu( r.,...;p ..ıu...;, N h7'iJ'« W,. ı.J 
lıerc ile Meclitt WUirilMittir. 

Bu sabah buraya gelmit olan M. 
Henderson, mul'ahhaa heyetler reis 
!eri ile temasa girınit Ye bilhassa 
M. Nadolny ile görüf81üttür. Mu
maileyh, bugün öğleden sonra M. 
Eden ile cörü~ktir. 

Vaparcuiar me•elesi 
Vapurcular lıiyiha11, fktısat Ve

kili Celal Bf. nİn Atina'dan Anh
ra'yi avdetini müteakip B.M.M. 
de miızakere Ye intaç edilecektir. 

Vaparcular, ,ehrimizde bulun
nıaımdan bilistifade Celil Bf. yi 
bir '1eyet halinde ziyaret etmek 
düfünmü,Ienc de, layiha meclise 
verilmi~ olduğundan bundan sar- 1 
fmazar etmi~lerdir. 

Posta vapurcularr ve tilepçiler 
arasında bir nokta mucibi tered
düt olmaktadır. 

Mesela Trabzon'dan muhtelif 
iskelelere uğriyarak lstanbul'a ge
lecek bir ?ilep, posta vapurları 
nakliyat tarifesi hüki'ımetçe teabit 
edileceğinden bu tarifeden daha 
ucuz e'ya nakledebilir. Posta va
purcularınm endi..,si bu noktada
dır, onlar, "fileplerin iki liman a
rasında efya nakletmesini istemek 
tedirler. 

Şilepçiler ise, bittabi. ayrı fikir
dedir. 

lktıaat Vekaleti, fİlepçiliğin te· 1 

raitini bir talimatname ile tesbite 
karar vermi,tir. Li.yiha kesbi ka
tiyet ettikten sonra hazırlanacak 
olan bu talimatnamenin tarafeyni 
tatmin edeceği ümit edilmektedir. 

taaaray yav-. yavaı daha ağır bumya 
haşladı, ve oyun, altıncı dakikadan sonra 
tamamen lstanhul lioesinin tazyiki altı
na girdi. Neticede lıtanbul li-i saha
yi 3-1 ealip vaziyette terl<ett: 

Ankara n6maae laaabt' 
hane•I içla mtltehaut* 

ANKARA 24 (Telelont.) - T_.-
6et .,., fUN1eri Rnılla..- icra ,_.,,. 
na dair olan kan- _,.,... 1ı ... ,f#" 
nan bir layilıayc luilccimet lllaelüıe fJ#f 
miftfr. Bu lii,,cJıa,,.a 11iWe A•lrara "' 
mana "-alıonuinde tauail ~ 
CJe hariçte tGbabct icra elnıemelı 111 

hU.met "!iidıletleri beı uneyi il~ 
melr ıartıle bef ecnebi mütclı ..... cıell 
"~ istihdamına me;zuniyet dtenmeltt#' 
dır. Bu ınütehaaaular birinci tefTİ" 
•onunda açdacalt olan Niintutaa hl" 
tahanemin ,,eni p«CJiyonurula çaltl". 
caklardır. 

Fahri koa•olo•lukl•' 
ANKARA, 24 (Telefonla) - F•'" 

ri konsolosların aidatı ue lalıri 1torııl 
loslarla menfaatlerimizin horunnıol' 
kendilerine verilen hiikUmetleriA ~ı· 
laret CJe konsolo61uklarınca yaptl<I~ 
masraflardan doğan ue geçen oenefl'· 
ait ı:immetlerin terhini için hazırlaJlıP' 
layiha Meclise CJerilmi~tir. Lôyiha P"

1 
'. 

/arına 11öre lahri konsoloslara 4f}(} 
1 

raJfa kadar olan hasılatlarının t .. mofl~ 
ııe 400 den 1000 liraya kadar ol6 • 
ltö.tlatlan nıslının yüue yirmi t.ef 
aidat alaralı terkeclileeektir. 

Kanun teklifi 
ANKARA, 24 (Telefonla) -E•~ 

rum mebusu Nali Atuf Bey ve ark ır 
dafları Mecliu bir kanun teltlı/İ ':.ı 
di etmqlerdir.. Bu teklife göre ıı4" 
meıııimi u:ı:ayan CJilii,,ellerde ha1 • 
CJerll'isi için kayıt muameleti bafl~~ .. 
cc mayıs ayının on betine kad~1r i& • 
vekilleri heyeti kararile tehir ol.,,.a 
bilecekti-
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Ekonomi lıf •rpan~ı 
Encüınenler çalışıyorlar 

Maarifte 

Mükemmel 
Çocuk haftası VllAyette 

Ta~rir işleri 

Bir ek•ltfmlz var! 

Ticaret odalan kongresi encü. 
menlerinde neler görüşülüyor? 

Mıntaka Ticaret Odaları kon
gresinde raporları tetkik etmek 
üzere ayrılan üç encümen hep bir
den dün tetkikata b&flamıtlardu. 

zasmda tiftik ve keten ipliğinin 
kan9hrılmaaile bir kumat yaprl
mı9hr. Bu kuma9ın bir çok mezi
yetleri bulunmakta ve tiftiği asri 
hayatta bir çok aabalarda kullanı
labilecek bir hale ıetirmektedir. 
Metreai 80 laınıta aablabilen bu 
kumaf"n lıtanbul Ticaret Odası
na 16nderilmit ve sahf imk&nları 
temin edilebilmesi istenmittir. O
da devlet müesaeaab ve emtiyazb 
tirketlerde yerli malı kullanılma
ıı li.zım geldiği hakkındaki kanu
na iatinaden bu gibi yerlere bu ku 
mattan nümuneler göndermi9tir. 
Bu kumattan bilhassa çok güzel 
bayrak yapılabilmektedir. 

Program ve lronferaam-
Mekteplerde her ••hah tar devam ediyor Üsküdar ve Kadıkö

yünde baılıyor 
Bugünden itibaren Oaküdar ve 

Kadıköy kazalarında müsakkafat 
tahririne batlanacakhr. 

. Paria Elçilik dairemizi ziyaret 
ederek İntibalarını yazan bir F ran 
sız muharriri Türkiyenin Avrupa 
siyasetine karıftığı taribtenberi 
geçen hadiseleri buliaa ettikten 
ııonra inkılabı tahlil ediyor ve fÖY 
le diyor: 

Birinci encümen Yat meyve ia
tihaal ve ticareti hakkında Hakkı 
Nezihi Beyin raporunu tetkik et
nıelrtedir. Hakkı Nezihi Bey rapo
runda nıemleketimlııde YAf mey
va ihracabnı, miktar ve kıymetini, 
muhtelif senelerde meyva ve seb
ze ihracabnı muhtelif memleket
lerde meyvacılık ve konservecili
ği tetkik ettikten aonra memleket
te meyva iatihaalibm tamim ve 
tezyit edecek çareleri Yat meyva 
istihsal ticaretimizi takviye için 
alınacak tetbirleri göstermektedir. 

Bu hususta muhtelif odaların da 
dilekleri vardu. İkinci encümen, 
gene Hakkı Nezihi Beyin Odalar 
birlikleri veya birliği yapılması 
hakkındaki noktai nazarın ihtiva 
eden raporu tetkik etmektedir. 

Oçüncü encümen Bahri Doğan 
Beyin yumurta ihracah ve bu ih
racattan kazandığımızı arttırma 
tetbirleri hakkındaki raporunu 
tetkik etmektedir. Bahri Bey rapo
runda tunların yapılmasını lüzum
lu görmektedir. 

1 - Taze yumurtaların muhte
lif suretlerle muhafaza edilmitler
den tefriki ve ambalajlarının üze
rine buna göre marka vazı. 

2 - Yumurtaların sikletlerine 
göre tazyıkı. 

3 - Ambalajlarda nazarı dik
kat tutulacak ,eraitin etraflıca tes 
bitidir. Bunu müteakip yumurta 
ihracabnın daha ziyade mükem
mele9tirilmesine doğru ilerlenmesi 
temin edilebilir. 

Şube açmak İstiyorlar 
ispanya Ziraat nezaretinin Bars

londa bir pamuk sanayii komitesi 
vardır. Bu komite pamuk sanayii
nin inki .. fına ve hariçte mahreç
ler bulmağa çalıtmaktadu-. 

ispanya ile memleketimiz ara
sında ikııaadi münaaebatm inkişa
fı için bu komite lstanbulda bir 
tube açmak taaavvurundadu. Bu
nun için tetkikat yapılmaktadır. 
Komite azaaından ,ehrimize gelen 
bir zat dün Ticaret Odasını ziya
retle bu hususta Odanın yardımı
m iatemiftir. 

T oayada kümes! 
Kaatamoni vilayetinin Tosya ka-

Poliste 

1 BORSA 1 
<lt Bankaımclan alman cetveldir) 

24 NiSAN 1933 
Akıam Fiatları 

lıtikrazlar 
latikru dahili 99.-

TahTilit 

Şark d. 7olları 2,.96 Elfttrik 
D. Ma•ahltılde 54,25 Tram•a7 
Gümrükler 11§,7!". Tün•l 

-.-
S.7di maıht 7.- Rrhtım 18,25 
Baidat IJ.75 A .... t,..r'll 1 K•· 
T. aakerİ:J• 7,75 ponaua 44,75 
lzmir Belediye " ili 
latilıraaı 99 ı meaail 

ESHAM 
İt Baalcaaı Nama 
Kupo~us 9;50 
,, ,. Ha.milina &r.u-

ponau.z 9,50 
,. ,. Mt;~ ••ia ku-

ponau.z 
Anadolu Hiaa• 

102 

1. Şemeli 2S,40 
Trm••J' S0,75 

i Bomo•Ü J..a. 
ponauz 

ı Terlcoa 
Çinıeato ,A,... 

ittihat de,.. 

Şrk tle7. 
lialya 

.. -
117,50 

21,30 
30.50 
11,50 
23,65 

2.-

2.50 
Reji 3.80 Şark ın. ecu 2.85 
Şir. bariye IS.- Telefon 

ÇEK FIATLARJ 
12.06 İ Prai Paris 

Londra 
NUyork 
Milano 
BriUısel 
Ati-. 
Cene•r• 
s.f&.a 
Amsterd.am 

736 f Viyana 
52,75 Madrit 

9,IS BerJin 
34.- Varto"Va 
81,63 Peıte 

2,45,97 Biikrq 
67,80 BeJırat 

1.18,11 Moako•a 

N UKUT (Sabı) 

Kurvı 

20 f. Fra•taa \71.- l şın., A ... 
l lsterlin 7.tO t Pn.eta 
1 Dolar .110.- 1 Mark 

20 Liret 218 1 ZeJoti 
zo f. Boloiluo 115 1 Pm•a 
20 DraMııi 211.SO 20 L.,. 
20 i. l•ftçre 820. 20 l>ioar 
20 Lna 26.- 1 Çerno•e~ 

t Flori• 1111,-- l Alba 
ZI K-. ç..ı. 120 1 Mec..id.iye 

B•nbot 

13,-

lS,86 
4,475 
5,54 

2,114,91 
·~,25 

3,76 
80,-
34,98 

10,93,25 

Kurut -
ll8.-
11~ 

liO.-
24.-
33.-
23.-
55.-
-.-

9,2ti 
3-t.-
.z;_ 

Bir soygun çetesi 
Polis bu çeteyi de nihayet ele 

geçirmiş bulunuyor 
latanbul zabıtaaı bir müddetten be

ri mahalleler arasında muhtelif soy
gunculuklar yapan bir brraız çetesini 
yakalamııtır .. Bu çete, Onnik, lzak ve 

'Nihat isminde üç kafadardır .. Onnik, 
lzak ve Nihat, Tarabya ve Yeniköy 
ııemtlerinde birçok soygunculuklar 
yapmıtlardır. Üç ahbap çavuşlar dük
kinlara miifteri sibi eirerek öteberi 
almak istediklerini aöyliyorlar, içle
rinden biri dükkan sahibini lafa tutu-

göndermi,tir. 

Silah taşıyanlar 
Üaküdarda bazı şüpheli Y"rlerde 

yapılan araştırmalarda Mehmet is
minde birinde nıhıat&ız olarak bir ta
banca ve birçok fişekler. Ahmet iı ... 
minde birinin üzerinde büyük bir ka
ma, Osman, Şükrü ve lamail isimlerin 
de üç ki9ide de büyük bıçaklar buluna 
rak müsadere edilmiştir. RuhMtıız ıi 
li.h tapyanlar Adliyeye teslim edilmiı 
terdir. 

Bir çocuk boğuldu 

ror ötekiler de bundan istifade ede
re'k içerden gözlerine kestirdikleri eı
yayı a9ınyorlardı .. Bu usul ile timdi
ye kadar muhtelif dükkanlardan is-
karpin, jilet bıçakları, katar peyniri Ramide iki yatında Hızır iamindeki 

· andedllecek 
Maarif Vekaleti bütün mektep

lerde her sabah bir "ant" mera
simi yapılmaaı için mühim bir ka
rar vermittir. Bu karar birkaç gü
ne kadar Maarif müdürlüğüne ta
mim edilecektir. Her sabah mek
tebin bütün talebesi konferans aa
lonuna veya bahçeye toplanacak, 
bir talebe çıkıp fU andı okuyacak 
hr: 
"Türlıüm, doğruyum, çalı,lıa

nım. Yasam lıüçülılerimi lıorumalı, 
büyüklerimi saymak, yurdumu, bu
dunumu özümden çolı sevmelıtir. 
Olküm yükaelmelı, ileri gitmelıtir. 
Varlığım Türk varlığına tırmağan 
olsun.'' 

Bütün talebe bu anda ittirak e
decek, ondan sonra lstiklil martı 
söylenerek meraaime nihayet ve
rilecek ve talebe sınıflarına dağı
lacaklardır. 

Bu ant merasimi eskiden mek
teplerde yapılan bayrak meraaimi 
nin yerine kaim olacaktır. 

El İ!İ muallimleri 
Maarif Vekaleti emrinde kursla 

ara muntazaman devam ederek e
liti ve hayvn doldurm i,Ierinde ih
tisas kazanmıt muallimler mevcut 
olduğundan bunların istifade e
dilmek üzere isimleri vilayetler 
itibarile tesbit edilmittir. 

Yakında hazırlanacak Türkiye 
tarih tabii müzesi esasları için bu 
muallimlerden istifade edilmek Ü· 

zere vilayetlere bir tamim gönde
rilecektir. Bu tamimde bu mual
limlerden ne tekilde istifade edi
leceği ve hayvanatın ne tekilde 
ihzarı azım geldiği bildirilecektir. 

Dahili istikraz 
Rağbet daha çoğal

mıya baıladl 
933 Ergani Demiryo)u istikrazı

nın birinci A tertibi sab9ının aon 
günleridir. Bugünler de istikraz 
tahvili almak için yapılan talepler 
ilk günlerle kıyas kabul ehniyecek 
kadar çoktur. 

Bir taraftan mali müesseseler A 
tertibinden sablmıyacak tahvil 
bulunursa almak için hazırlanmak 
tadırlar. Maamafih halkın bütün 
tahvilleri olarak buna meydan 
vermiyecekleri anlaşılmaktadır. 

it Bankasının gösterdiği kolay
lık tahvillere karfı rağbetin art
masında en büyük imi) olduğu 
görülmektedir. 

Ticaret kaptan 
m~ktebi 

Haber aldığımıza göre, Balta li
manındaki Balıkçılık enstitüsü Or 
taköy'deki Bahri Ticaret mektebi
nin bulunduğu yere nakledilecek
tir. Bahri Ticaret mektebi de Bal
ta limanındaki Balıkçılık enstitüsü
nün binasına geçecektir. 

Mektepten çıkan mülazım kap
tanların vapurcular tarafından is
tihtam edilmeleri için tedbirler a
lınmıfhr. Bu mülizim kaptanlara 
ellişer lira aylık verilecektir. Ma
kinistler alhnıpr lira alacaklar
dır. ve diğer birçok eşya atırılmıttır. Suç- bir çocuk kuyuya düı..-ek hoğulınuttur. 

lul.r ""raklarile birlikte mahkemeye •------~,,.... _______ ._..,.,..,,.-~,,....,....----,,...._,,...,...,..,. __ 
yerilmitlerdir. 

A,ırmı! amma. • . 
Fmdıkhda, Hacer Hanmıın yanın-

da çalııan Nimet ismindeki kız, dün 
evde hanımı bulunmadığı bir aırada 
aandığmı açarak içinden dört kat elbi 
ae ile çatal kaşık, gelin duvağı ve da
ha bazı eşya aşırmış, fakat polisin ta
kibatı neticesinde yakayı ele vermit
tir. 

Bir kadın kavgası 
Taksimde Bekar sokağında oturan 

Münevver H. komşusu Memnune Ha
nıınla aleyhinde işittiği bir dedikodu
dan müteessir olarak kavga etmif ve 
Memnune Hanımı fena halde dSv
müştür. 

Kumar oynarken 
Kadıköy polis merkezi Badi Bey 

isminde bir zatın evinde kumar oynan
dığını haber almış ve evde yapılan a
raştırmada kumar masası batında o
Yun oynayan 5 kişi yakalanmıştır. Ma 
&anın üstünde bulunan para ve fitler 
ınüsndcre edilmiştir. 

Gizli evler 
Polis zabıtai ahlakiye şubesi Bey-

•ğluncla ve Galatada yeniden içinde 
gizli fuhuş yapılan dokuz evi kapat 
ırııt ve bu evlere devam ettikleri ~n· 
laıılan kadınların heıdn.i muee:eneJ,:e 

Begkozda C. H. F. musiki şubesi 
Cümhuriyet Halk Fırkası Bey

koz kaza merkezinde bir musiki 
~ubesi kü,at edilmiştir. Uç ay ev
vel.den vücude getirilen ve devam
lı çalı~malarla güzide bir heyet ha 
line getirilen bu saz şubesinin kü
şat resmi 23 Nisan günü yapılmı~
tır. Açılma resmi gece yapılmış ve 
bu münasebetle Beykoz kaza mer
ke7 i binası önün9e binlerce,halk 

toplanmıf, hararetli tezahürat ya
pılmı!, nutuklar söyJenmi9tir. Kü
!at merasimini müteakıp saz heye
ti tarafından bir konser verilmi9 
ve geç vakte kadar tezahürat de
vam etmittir. 

Bu münasebetle tubeyi teşkil e
den zevatın merkez binası önünde 
grup halinde çekilmiş bir resimle
rini dercediyoruz. 

Dün, çocuk haftasının ikinci gü 
nü idi. Bu münasebetle öğleden 
sonra Halkevinde Halkevi musiki 
tubeai azasından Selman ve Ta
hir Beyler tarafından Banço ve 
piyano ile güzel bir konser veriJ
mittir. 

Halkevinde Dr. Ali Şükrü Bey 
tarafından da çocuk sıhhab mev
zuu etrafında bir konferans veri
lecekti. Doktorun rahatsızlanması 
üzerine konferans tehir edilmit
tir. 

Bugün Halkevinde gürbüz ço
cuk müaabakaaı yapılacaktu. Mü
sabakayı kazanan çocuklara altın 
mürekkepli kalem, madalyon gi
bi hediyeler verilecektir. 

Müsabakaya girmek üzere dün 
6 kadar gürbüz çocuk müracaat 
ehnit ve kayıtları yapılmıfhr. 

Giirbüzlük müsabakası 
latanbul Halkevi Reisliğinden: 
Bugün saat 15 de Evimizde me

me ve mama çocukları arasında · 
birer gürbüzlük müsabakası yapı
lacak ve • kazananlara hediyeler 
verilecektir. 

Müsabakaya çocuklarını kay
dettirenlerin ve kaydettirmek is
teyenlerin 14,S da Halkevi Mer
kezinde bulunmaları rica olunur. 

Melıtepler 

İki gündür tatil olan mektepler 
bugün açılacaktır. Dün de şehri
mizin muhtelif semtlerindeki ilk 
mekteplerde çocuklar toplanarak 
müsamereler eğlenceler tertip e
dilmi,tir. Hava dün yağı~h oldu
ğundan talebe gezmeğe götürülme 
mi.tir. 

Maden 
Müt~hassısları 
iki tın madeni bil

gini geliyor 
Haber 8ldığımıza g(lre, İkbsat 

Vekaleti tarafından Amerika'dan 
iki maden mütehassısı celbedilmit 
tir. Mütelıauıalar Türkiye'ye gel
ınek üzere ·yola çıkmı,Iardu. Bu 
iki mütehauıa bilhassa altın ına
denile ıne,gul olacaklardır. 

Diğer taraftan petrol taharriya
tı yapacak olan Cevat. Eyüp Bey 
15 mayıs~ Amerika'dan hareket 
edecektir. Cevat Eyüp B. Amerika 
da maden mühendisliği tahsil et
mit ve Amerika maden ocakların
da çalı~mıttır. 

C. Merkez Bankas1 
Cümhuriyet Merkez Bankası 

hisse senetlenne ait 932 senesi 
hiuei temettüü dünden itibaren 
tevzia ~lanmıatır. Memurlardan 
100 liralık bir hisse senedi ıçın 
70 lira verıni~ bulunanlara, beher 
hi5se için kazanç ve sair vergiler 
çıktıktan sonra 514 kuru~ temettü 
verilmektedir. 

Bununla beraber timdiye kadar 
yapılan tahrirlere emlak sahiple
rinin bir çoğu itiraz ebnit oldu
ğundan bu sene yeni esasa göre 
vergi alınamamaktadu. 

Galatasaray Lisesi 
Galatasaray Lisesine ait olup 

Vilayete gönderilmit olan evrakı 
bugilnterde idare heyeti tetkika 
batlıyacaktır. 

Yeni sefir 
Arnavutluk sefiri düa 

şehrimize geldi 
Arnavutluğun Ankara sefirliğine 

tayin edilen Cavit Bey Leakovikli, Jeh
rıınıze gelmiıtir. 
Cavit Bey Türkiye 
oin yeti9tirdiii Ar
navutluk ricalin
dendir. Cavit Bey 
Manaatır Harbiye 
mektebinden me -
zun olduktan aon
ra Balkan harbine 
kadar Türk ordu
sunda ve Erkinı 
Harbiye mektebin
de hizmet etmi,tir. 
Cavit B. mülazimi 
evvel rütbesinde i-
1.en Arnavutluğa 
giderek orduda 

CA VIT BEY hizmete batlamıt· 
tır. 4 sene eve1 dip 

lomaıi mesleğine girmiftİr. Son me
muriyeti Arnavutluğun Oaküp Jene
ral konsolosluğu idi. Cavit Bey birkaç 
güne kadar Ankaraya gidecektir. Ye
ni aefir, dün bize çok sevdiği Türkiye· 
de Arnavutluğu temsile memur edil
diğinden dolayı memnuniyet duydu
ğunu ve iki memleket arasında esasen 
mevcut olan dostluk hislerini bir kat 
daha kuvvetlendirmeğe çalı9acağmı 
söylemiştir. 

Asal Bey 
Arnavutluk sefareti baıkatibi Asaf 

Bey, terfian CaYit Beyden münhal ka
lan Arnavutluğun Osl<üp Jeneral kon 
aolosluğuna tayin edildiğinden bugün 
memleketimizi terkedecelrtir.. Aaaf 
Bey Türkiyede yetişmi, ve uzun müd
det memlelı:etimizde Arnavutluğu tem 
ail ebnit bir zatbr; Arnavutlukça mü
him bir vazife olan Oıküp Jeneral kon 
aoloaluğuna tayininden dolayı kendiıi 
ni tebrik ederiz. Asaf Beye muvaffa
kıyet temenni ederken kendiaini pek 
ziyade ııevdirmiı olduğu memleketimi 
ze tekr•r avdetini teaıenni ederiz.. 

Gelenler gidenler 1 ._ __ _ 
"'Fran•ız mebuslarından M. Cor

beiller, dün şehrimize gelmiştir. 
M. Corbeiller dün Fransız sefiri 
Comte de Chambrun'ü ziyaret et-. 
mit ve öğle yemeğini sefirle bir
likte yemiştir. M. Corbeiller dün 
camileri gezmittir. 

"' Sehrimizde bulunmakta olan 
Yuna"n Darülfünun talebeai dün 
akf&lll, Bulgaria vapuru ile mem
leketlerine dönmüflerdir. 

- Büyük harpten sonra arz ü
zerinde tekevvün eden yeni hadise 
lerin en büyüifi Türk inkılabıdır. 
Gazi, nesillerin murufak olama
dığı hareketi bir hamlede ve bir 
kaç hafta İçinde yaplDlf, Türk mil 
!etini asu)ar atırtarak bugünkü 
mevkiine çıkarmıfbr." 

içinde bulunduğumuz için de
rinliğini kavrıyamadığımız inkıla
bın böyle hariçten krokiai çizildi
ği zaman yqadığımız hedefin kıy 
metini daha iyi anlıyoruz. 

Bugünkü hayabmızın Avrupa 
medeniyeti yanında aksayan taraf 
ları fiipheaiz ki pek çoktur. 

Aile ve cemiyet alemi henüz 
kıvamını bulmamıttır. Görütleri
miz ve diifünü,lerimiz henüz isti. 
kametini bulmamıftır. Hislerimiz 
henüz bizi aı.;atacak kadar geri 
ve hamdır. Terbiye ve yenişme siı 
temimiz müeuir neticeler verecek 
kadar kökletmemittir . 

Fakat inkılap günü habrlatamı
yacak kadar benliğimize itlemif
tir. Bir fesli ecnebi gördüğümüz 
zaman hayretle bakıyoruz. Gaze
telerde bir falcı havadisi okuduğu 
muz zaman dudak büküyoruz. Ço 
cuklanmız arapça yazıyı görünce 
bizim Hiyeroğlif görmemiz gibi 
t•tırıyorlar ve biz dünden bu gü
ne intikal eden harp nesli medre
seyi, çar .. fı kafesi, Arap harfini 
ve bilhaİsa püsküllü fesi o kadar 
unuttuk ki dünün bu dekoru icin
de hiç ya .. mamı, gibi kendi~izi 
bugünün mahsulü gibi görüyoruz. 
Türk milletinin cevherindeki bu 
kabiliyeti ketfeden Mustafa Ke
mal inkılabın özünü bulduktan 
sonra Türkü.n benliğini kaplıyan 
paaları temizlemekte güçlük cek
medi. 

Bizi Eyüp mezarlıkları, Fatih 
turbeleri, bekçi sopaları ve kôpek 
havlamalarından mürekkep bir 
sesli film dekoru içinde göcen ve 
gösteren bazı Avrupa muharrirJe
ri artık Türkiyede kendilerine boy 
le efaanevi mevzqlar bulamadıkla
rı için müteeuir oluyorlar. Fakat 
bir milletin varlığını roman mev
zundan daha gen.it bir çerçeve i
çinde görenler inkılap hamleleri
nin minare, mezarta91 manz<o.ra
sından daha kıymetli olduğunu 
takdir ediyor ve Türk inkılabını 
bu aarm en azametli bir siyasi ha· 
diaesi olarak görüyorlar. 

Bugünün gençliğine bu inkıla
bın tarihini ezberletmek lazımdır. 
(Lenin) in bütün hayatı Rus ço
cuklarının kafasında yaşar. (Mu
solini) nin doğduğu gündenberi 
geçirdiği ömrün bütün tafsilatı 
kendi namına tesis edilen abide
nin içinde ltalyan milletinin gözü
ne ve ruhuna arzedilmiştir. Dalıa 

dün Almanyaya bir disiplin korn 
(Hitler) için bütün Alman rozet, 
bayrak ve heykel atölyeleri hare
kete geçmitlerdir. ---·----------------- inkılap tarihimizi, Gazi Musta
fa Kemali çocuklarımıza daha iyi 
tanıtmamız lazımdır. Sözd~rleme toplantısı 

umumi içtima Dün ikinci 
yapıldı, kararler verildi 

latanbul vilayet aöz .. erleme heye
ti dün öğleden sonra belediye mecli
ıinde vali muavini Ali Rıza Beyin ri
yaııetinde ikinci İçbnaını yapmııtır. 
lçtimaa 90 kadar aza iftirak etmittir. 
Celse açılınca faaliyet koınitelerinin 
raporları okunınuftur. Evveli Yiliyet 
derleme heyeti namına aeçilmiı olan 
altı kitilik murakabe komisyonunun 
raporu okundu. Raporda komisyonun 
9imdiye kadar 12 içtima yaptığı ihti
yaçtan dolayı aza adedinin çoğaltıl
dığı, mekteplere fitler gönderildiği, 
yeniden fitler baatırıldığı, ilk tedrisat 
müfetti9lerinden tetkik komisyonları 
tetkll edildiği, vekalete timdiye ka
darki faaliyet hakkında bet rapor gön 
derildiği bildiriliyordu. Gönderilen bu 
bet raporun bülasdan okundu. Rapo· 
run birinde derleme itinde fazla me· 
saisi görülenlerin vekaletçe taltifi te· 
menni ediliyordu. Bundan sonra dört 
faaliyet komitesinin raporları okundu. 
Evveli aöz derleme komitesinin rapo
ru okundu. Raporda şimdiye kadar 
20 binden fazla oöz fiti derlendiği, 
bunların içinde mükerrer ve IU:gatte 
olanların taafiye edildiği, Cemiyet 
merkezine 8938 yeni söz gönderildiği 
bldiriliyordu. Halk bilgisi komitesi ra 
porunda da muallimler arasında vazi. 
fe taksimi yapıldığ>, derleme ocakla· 

rından ııelen fitlerin tasnif edildili, 
bunlann biner biner merkeze ıönde .. 
rilmesine karar verildiği yazıhyordu. 
Halk sanat ve edebiyatı komiteai ra
porunda da bu itlerle alakadar birçok 
zevat davet edilerek malumatlan alm 
dığı beyan ediUyordu. Sanat ve mes
lekleri tetkik komitesi raporunda iae 
umumi esaslar hakkında sual mahi
yetinde cetveller yapılarak mekteple
re gönderildiği, malUmatlanndan İs
tifade edilmek lizere eınaf cemiyetle
ri murahhasları davet edildiği, aedef
çilik, kakmacılık, yazmacılık, törpücü 
lük ve saire gibi sanatların tetkik e
dildiği beyan ediliyordu. Raporların 
okunup tasvibinden sonra reiı vali mu 
avini Ali Rıza Bey dedi ki: 

- Uç ay zarfında arkadaflann 
gösterdiği meaai merkezce mucibi 
memnuniyet olduğunu arzedebilirim. 
Maarif müdürü Haydar Bey dedi ki: 

- ilk içtimada intihap edilen altı 
kitilik komitede ben de varım. Ara
daki az zaman içinde çok iyi faaliyet 
ııöaterildi. Komitemiz derleme heyeti 
namına çalıttığı için vereceiiniz bir 
direktif varsa şimdi burada tespit e
dilsin.' 

Verilecek bir direktif olmadığın
dan içtimaa nihayet verildi. 

Burhan CAHIT 

Terkos heyeti 
umumiye•İ 

Dün Terkos tirketi heyeti umu
miyesi fevkalade olarak toplana· 
cak ve tirketin tasfiyesi meselesi
ni görüşecekti. Ekseriyet olmadı
ğından, toplantı 24 mayıs' e bıra
kılmıttır. 

Sabiha H.ın cenaze•i 
Nisanın birinde Berlinde Staaken 

tayyare meydanında vukua gelen fe
ci bir tayyare kazası neticesinde Türk 
mülizimlerinden Zeki Beyin refikaıı 
Sabiha Zeki Hanım vefat etmişti. Sa
biha Hanım için Berlinde büyük bir 
cenaze alayı yapıldıktan sonra cena· 
ze latan.bula gönderilmittir. Sabiha H. 
ın cenazesi dün sabahki konvansiyo
nelle !irkeciye gclmiıtir. Sirkeciden 
cenaze bir otomobille Cağaloğlunda 

oturan ailesine teslim edilmiştir .. C&
nazeyl Berlinden şehrimize k"dar bir 

Alman heyeti getirmiıtir. Sabiha Ha
nımın tabutu büyük bir Türk bayra
ğına aanlmıştı .. Tabutun bat tarafına 
bir Hitler bayrağı, ayak tar fına im
peratorluk bayrağı konmuştu. Berlin
den verilen Hitlercilere ve aair te9ek
küllere ait birkaç çelenk te tabutun 
önünden gidiyordu. Sabiha Hanımın 
defin merasimi bugiln yapdacaktır. 
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ABONE 0CRETLER1 : 
TWkiya için Hariç içia 
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iZ 
" 14- 28-

Gelen enak swi •erilmez.- Müddeti 
eeçen nüshalar 10 lır:unıttar.- Casete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyeta mü
ı aeaa.t edilir. Caaet.emiz il•o.lann met'u
li7atini kaltul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy rasat merkul•den Terilen 

malümata ı6re huıün ha-.a bulutlu •• 
kısmen yaimurlu olacak, riiaılr ıimali 
İatikametlerdeA aaecektir. 

24-4-33 tarihinden ha•• ta&yild 754 ml
limetre en çok ı ıcaldık 14, 9D as 12 d• 

r ece idi. 

Mahkemelerde 

Para sulistlmaH 
Eski paralann tebdili esnasında 

726,137 lira 57 kurut ihtilas et
mekten maznun mülga Düyunu
umumiye ser veznedarı M. Meri 
T eodoranın Ankara Ağırceza mah 
kemesinde cereyan eden muhake
mesinde lstanhulda bulunan bazı 
tahitlerin istinabe suretiyle dinle
nilmelerine karar verilmitti. Dün 
Ağırceza mahkemesinde bu tahit
ler dinlenilmitlerdir. Madelyano 
Jozefo, Loraki, Mihal ismindeki 
bu tahitler parayı saymaya, İptal 
damgası vurmaya ve yeni tedavü
le çıkacak paralara Hüseyin Cabit 
imzası atmaya memur olduklarını 
söylemitler, birtey bilmediklerini, 
Meri T eodoranın büyük bir aileye 
mensup ve çok iyi bir adam oldu
ğunu söylemitlerdir. Mahkeme is
tinabe varaka ve zaptının Ankara 
Ağırceza mahkemesine gönderil
mesine karar vermittir. 

Eroinciler 
Altıncı Müstantik Salih Bey e-

• ~- roin kaçakçılığı tahkikatına dün 

1 L 111!!11 LE ili '] ,.,.• . de devam etmittir. Dün polisin 
; ~ lllill ~- tahkikat fezlekeainde ismi geçen 

tahitlerden bir kısmı dinlenilmit· 

Bizim Turİng !il~n~C:~~-de isticvaplara devam 

Ki•• ? Adliyeye verildiler Up De yapıyor Osküdarda Osman isminde bir 

Bizde de batka yerlerde olduğu kahvecinin kahvesine gece yarı-
gibi bir Turing klüp var ve bu Tu- sından sonra tüpheli bazı kimsele
ring klüp bizde de seyyahlar için ri toplayarak kumar oynattığı za
hir takım feyler yapıyor, amma ha bıtaca haber alınmıt ve kahvede 
zı yapılacak feyler var ki; bilmem yapılan arattırmada bir takım kım 
neden? yapmıyor. Ben bundan iki selerin esrar kabağı içerek gürül-

tülü seslerle kumar oynadıkları sene evvel Atinaya yaptıgım" bir 
k ah görülmüt ve hepsi yakalanarak 
ısa sey atte Atinanm suyu için Adliyeye verilmittir. 

yapılan ve(Maraton} gölü teamiye ı--------------
edilen bende gitmittik. Güzel man 
zaralı olan bu sun'i göle giden as
falt yol da güzel idi •• Lakin orada 
oturacak bir yer bulamamıttık ••• 

On gün evvel Atinaya ufak bir 
seyahat yapıp avdet eden yakınla
rımdan birisi bu bendin en güzel 
yerine Atina T uring klüp atrafın
dan tık, tirin ve temiz bir kahve 
yaptırıldığını ve seyyahlann ora
da çaylarını alıp soğuk yemekler 
yediklerini anlattı.. Geçen cuma 
günü de lstanbulun henüz görme
diğim yerlerini arattırırken yolum 
Kuruçefme sırtlarında denize ba
kan bir kahveye düttü. Tabiat ne 
kadar zengin ise o kadar fakir o
lan bu kahvede oturacak bir düzü
ne iskemleden ve içecek bir acı 
kahveden başka bir tey, batta lo
kum bile yoktu. 

lstanbulda değil seyyahlara hat
ta İstanbullulara bile gösterilecek 
ne güzel ve latif yerler vardır. Bu
ralarda yaptırılacak ufak ve temiz 
kahveler, yaz olsun, kıt olsun, bir 
çok mütteri celbedebilir. lstanbu
la gelen seyyahları idare eden ter
cümanların elbette Turing ldüple 
alakaları vardır. Şehrimizin böyle 
güzel yerlerinde yaptırılacak sekiz 
on tane kahveye bu seyyahlar götü 
rülürae onlara herhalde Beyazıt 
meydanını ve Çar9ıkapıaım gör
mekten daha iyi bir tesir yapılmıt 
olur. Bu müna1ebetle ben karile
rimden lstanbulun böyle frenkçe 
(Pittoresque) ve bizde ,airane de
nen güzel manzarab yerleri hak
kında beni tenvir etmelerini rica 
edeceğim. Bu suretle elde edece
ğim listeyi bu sütunlarda hem la
tanbullulara, hem de Turing kliibe 
ithaf edeceğim. İstanbullulardan 
merak edip gidenler olacağına hiç 
9üphem yok, amma (Turing klüp) 
ün bunlardan bir tanesine bile kah 
ve yaptıracağına kanaatim yok
tur. 

Halbuki bu kahveler, bilhassa 
ıeyyahlardan alacaklan para yü
Eünden masrafını çıkardıktan bat-
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kakar bile bırakır .•. Ah,ap ve köy 
evleri teklinde olmaaı ~ok daha 
müreccah olan bu kahveleri tak
sitle yapabilecek şirketlerin de ad
reslerini - eğer T uring klüp bilmi
yorsa • yazabilirim. 

Çocukların istedikleri!. 
23 Nisanda sokakları dolduran 

cıvıltılar arasında Taksim abidesi
ne giden yavrucukların ellerinde 
bazı yazılar gördüm. Hepıi (iste
riz) e bağlanan bu levhalardaki 
yazılardan aklımda kalanlar tun
lardır: 

(Hava günet) 
(Hürmet) 
(Azarlanmamak) 
(Sinemalardan kurtulmak) 
(Yalnız yatmak) 
Eğer bunları istemek için ço

cuk olmak lizmı gelirse ben de 
hemen geri dönebilirim... (Hava 
ve güne9) hele bu sene o kadar 
burnumda tütüyor ki, sonnayın. 
Nisan 25 hali. güne,i santigramla 
alıyoruz •• 

(Hürmet) bahsine gelince; bu
nun usulü malGmdur. (Hürmet) 
etmeyene (hürmet) edilmez ••• 

(Azarlanmamak). Ah, ben on
dan hala mü9tekiyim, Bu Yat• gel
dim. (kaça? demeyiniz.) Gün geç
mez ki; birinden azar ititmiyeyim. 
Ne talidir bilmem. 

(Sinemalardan kurtulmak). Bu 
da ala amına, sonra nereye gidece
ğiz?. Belediyenin yapbğı hangi 
bahçeye?. Gülhane parkındaki 
mezbeleye mi? •• Hem itin garibi 
bir taraftan çocuklann eline (sine 
malardan kurtulmak) isteriz diye 
levha veriyor, öteden de çocukla
rı bedava sinemaya götürüyoruz. 
Bu ne tur9u o ne perhiz? 

(Yalnız yatmak). Bu bahis bi
raz çatallıdır.. Kurcalamasak iyi 
olur. Bunu isteyen de vardır. iste
meyen de.. Yalnız çocuklara mü
nasebetini doğı-usu anlayamadım 
Ayıp değil ya!. 

FELEK 

MAKEDO NYA 
Aılt, Kin, Politika ve Kan.. 

"'Makedonya Riııorta" Maıon lo
cesmm venerabli olan Karaıu, bir iki 
kere ökıürdükten aonra; 

- Kardetler! •• - dedi - bazır
laclığmıız llyihanm ..,.. teklini okuyo -
rum. Dil<Qtle cliaJeriniz. 

önünde küçük bir kiiıt deı~ du
ruyordu. En üatteld klğıdı eline ala
rak okumaia baıladı: 

- "Efendim.. Vatamm.ızm mühim 
bir kıamı olllD M..ıc.donyanm ba§Jlla 
gelen bugiiııldl fellketli bi.1, Malıı:e
donyanm istikbalini dO,ilnen biz Tür
kiye vatandaılarmm bu aabrlan bü
yük bir hürmetle size bildirmemize 
ıebep olmuıtur. Biz, üzerinde doğdu
ğumuz topraklan seviyoruz ve kani 
bulunuyoruz ki büyiik Avrupa devlet
leri hakkımızda esaslı hiç bir fikre 
sahip bulunmamaktadır. 

"Makedonya hakkında sırf haki· 

Müellifi ı Nlzamettla Nazif 
,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,, , . , , 

katleri aöylemek anuaıı ile kaleme aa
nlmamıs, Avrupa devletlerine b~ 
topralıı:lar üzerinde yqıyanlam ~·
mi düıüncelerine tercüman olmak •r 
te bu yüzden bize terettüp eden bır 
vazife olmuıhır. Şimdiye kadar Ma
kedonya karg8.f&lıklarına ecnebiler 
tarafından gösterilen çareler hep tat
bik kıymetinden mahrum bulunmııı
tur. Acaba kendi memleketi hakkın· 
da fikrini aöylemek, her hangi bir ec• 
nebi kadar bir Tiirlı:iye vatandaımın 
da hakkı detil midir? Avrupa Malıı:e· 
donyayı 11lab ebnek istedikçe ahval 
bilakis daha ziyade kanııyor, ihtilal
ler biribirini kovalıyor. Makedonya 
halledilmez bir muamma oluyor. Son 
dört aene lik tecrübeler Avrupa için 
lüzumsuz bir yorgunluk ve OsmanJı .. 
lar için yeni bir mazarrat olmuştur. 
Kabul edilen ıalabat Makedonyada 

-- _- ---
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Başvekille temas 
(Başı 1 inci sahüede) 

tebaki istihkaklarının bono usulile de
ğil, malların nakten ıablarak bedeli
nin istihkak nisbetinde vakit vakit 
tevzii suretile arkası alınması daha 
muv_afıktır. Benim fikrimce, bu tarzı 
tesvıye, İ§İ daha ziyade uzatmak gibi 
bir tehlike istilzam edebilir. Ne de ol
sa, ben §ahaan bu gayrimübadillik me 
aeleıinin radikal surette halline ve bu 
nun için lazım gelirse fedakarlığa kat 
!anılmasına taraftarnn. Çünkü bugün
kü gİdİfle iıin 3 • 5 aenede değil 10 • 
15 ıenede arkaıı alınamaz .• 

Gayri mübadiller ve ifleri 
Ankaradalri temaslarımdan aldığım 

İntibam biri de, gayrimübadillik itinin 
bir an evvel bitirilmesi hususunda hü
kUınetin gösterdiği allkadır. Binaen
aleyh, biz, gayrimübadiller, bu netice 
nin bir an evvel elde edilmesi ıçın 

yeni bir tedbir dütünmiye mecburuz. 
Bunu hisaeıtiğim için Ankaradan ge
lir gelmez cemiyet idare heyetine va .. 
ziyeti izah ettim. Arkadaşlar mütale
amı tasvip ederek, bu meselenin evve
la hariçten 15 - 20 gayrimübadilin iş
tirakile görüşülmesine ve lüzum görü .. 
lüne heyeti umumiyenin içtimaa da
vetle alınacak kat'i talimat ve aalabi
yetle meaelenin halline doğru gidilme 
sine karar verdiler. Perşembe günü 
cemiyet merkezinde bunun için topla
nacağız .. 

Kırtıuiyecilikten şikayet 
Şurasrnı da ili.ve etmek isteri~ ki, 

gayrİmübadillik meselesine taalluk e
den bir takım tetkikat uzun eşkal ve 
merasime tabi tutulmak ve bir takım 
kırtaıiyecilik içinde boğulmak yüzün 
den çok zaman kaybediyonız. Anka
ra seyahatinde buna da temas ettiın. 
Öyle zannediyorum ki, ilk te :lbir ola. 
rak bunu da kararlaıtıracağız •. 

Firari emlakini tarama 
Firari emli.kinin aranın.ası, yani ta

rama ameliyesi icrası, bir tecrübe ma
hiyetinde olarak ilk defa İzmir' de tat 
bik olunınuıtur. Şimdiye kadar orada 
700 bin liralık emlak meydana çıka. 
nldı. Ay sonuna kadaı- bu yekün, 
milyonu bulacak tabminindeyiz. Ta-

' ·ı· ti rama ameliyahnın difer vı aye ere 
de tefmilini Maliye vekaletinden rica 
ettik. Vekalet, arzumuzu terviç etti. 
Biri İstanbul vilayetinin belediye hu
dudu haricindeki akaamında ve müca
vir vilayetlerde, diferi Adana • Mer
sin ve üçüncüsü Trabzon .. Samsun • 
Sinop vilayetlerinde olmak ~ere üç 
heyetin izamı takarrür eyled~:· Bu he
yetler mayıata iıe baılamak uzere ce
miyet tarafından münasipleri aeçilip 
iıimleri veki.lete bildirilecektir. Bu 
üç mıntakada tarama ameliyeai de .. 

vam ederken ayni ana "ye hi diğer 
dört mıntakada daha lad>iki için te· 
ıebbüıte bulunacağız. Bu heyetler, 
Maliye ve cemiyet namına ikiıer aza
dan mürekkep olacaklardır." 

Hasan Bey gitti 
Balkan haftasına iştirak etmek 

üzere Atina'ya gidecek olan Ha
san ve Ru,en E,ref Beyler dün 
sabah Romanla vapuru ile Pireye 
hareket etmitlerdir. 

Mesken bedeli 
Bütün maarif i9lerini toplayan 

yeni maarif te,kll&b kanunu hazi
randan itibaren tatbik edilecektir. 
Yalnız yeni kanundaki 111 inci 
maddenin tatbiki iki sene müddet 
le tehir edilecektir. Bu madde ilk 
mektep muallimlerinin mesken 
bedellerine aittir. Maarif Vekale
ti ilk mektep mualliınlerine 5 lira 
dan az, 10 liradan çok olmamak 
özere mesken bedeli verilmesine 
karar venni9ti. Fakat buhran do
layıaile idareyi hususiyeler timdi
lik bu parayı veremiyeceklerini 
bildlrmitlerdir. 

Binaenaleyh muallimler bare
min kabulunden evvel olduğu gi
bi, mesken bedellerini iki sene 
sonra almafa batlıyacaklardır. 

latanbul hususi idaresi ayda 8 
lira mesken bedeli verecektir. 

hangi ıabraplan tahfif ebniıtir? Hiç 
birini. • Avrupa devletlerinin böyle 
berbat bir netice kartUmda Makedon. 
yadaki müdahalelerinden terefli bir 
feragat ile elçelaneleri li.zımgelirken 
büyük bir t-ün. görüyoruz ki, bü· 
y6k devletler yeni belalar ve fenalık· 
lar dofuracak batka tecrübelere ba§• 
vurmak arzuaunu göateriyorlar. Hay• 
retle haber aldık ki İngiltere Hari
ciye Nazm Sir Edvar Grey Makedon• 
yaya müıtakil bir vali tayin ebnek 
fikrinde bulunuyor, ve Petrograt ka
bineıi Makedonyuun beynelmilel bir 
teftİf alhnda bulundurulmaımı iıti
yormuf. Evveli fu cihet anlamak ll
zımgelir kl, Makedonyada lıli.m ve 
Hıristiyan farkı kalmanuı, bütün va
tandaılar elele vererek "Oıımanlı itti
hat ve Tarakki" Cemiyetinin ihtilal 
bayrağı altında birleımitlerdir. Bu 
ihtilal memleket idaresini saray istib
dadmdan ve vatandatlarm tahsi ve 
ıiyaıi hürriyetini istibdat nazırlannm 
keyfi taaallutlarından kurtarmayı is
tihdaf ediyor. Bittabi ihtilafın bir he
defi de memleketi müstakbel bir inkı
raz kartıaında müdafaa etmek azmi .. 
dir. Hemen ilave edelim ki; bu beya
natımızda zerre kadar dini veya mil .. 

İktısaai teşkili t 
(Başı 1 inci sahifede) 

lar ve hububatın mevaddı ecnebiye· 
den temizlenmesi iti bu meyandadır .. 

10 - Üzüm, incir, fındık, zeytinya
ğı, pamuk gibi büyük ihracat madde
lerimizin gerek istihsal ve gerek •a
tış itibarile kooperatiflettirilmeai Üze
rinde kuvvetli bir cereyan vardır. 

11 - Büyük ihracat maddelerimİ· 
zin harici eatıılannda müstehlik piya 
salara doğrudan doğruya arzı için ye
niden yapılacak harici teşkilatın e
sasları tespit edilmektedir. 

12 - Büyük istihsal maddelerimi
zin maliyet fiatinio indirilmesi için 
esaslı tetkikat yapılmaktadır. 

13 - Ambalaj meselesine ehemmi
yet verilmektedir. 

14 - Baılıca ihracat maddelerimi
zin ticaretini işkal eden dahili ve ha
rici"' maniler tetkik ve tesbit edilmit
tir. Bunla r içinde idari bir kararla re .. 
folunabilecekler te•bit edilerek bir 
proje hazırlanmaktadır. 

15 - Standardizasyon ile me1rul 
olmak üzere bir büro tesia edilecek .. 
tir. Büro tetkilltı hakkında bir proje 
hazırlanmaktadır. 

17 - ihracat mallarımızın barice 
sevkinde Türk gemilerinden ne dere
ce istifade edilebileceği araştırılmıı 
ve leabit edilmiıtir. 

18 - Gene ihracat mallarnnızın ha 
rice ıevkinde Yunan gemilerinden ne 
derece istifade edileceği tesbit edil -
miştir. 

19 - Alel\ım.um ihracat navlunla· 
rının tenzili için bazı kararlar alın
mııtır ve alınacaktır .. 

20 - Ticaret odaıı kanunu yeni e
aaılara göre ihzar edilmektedir. 

21 - Ticaret odası nizamnamesi 
yeni esaslara göre tanzim edilecek· 
tir. 

22 - Borsalar kanunu Üzerinde tet 
kikat yapılmaktadır. 

23 - Borsalar nizamnamesi tetkik 
tedir. 

24 - Halen mevcut oda ve boraa· 
lar vaziyeti tetkik edilmiıtir. Bunların 
adetlerinin değİ§tirilmesi lüzumlu gö
rülmektedr. 

25 - Üzüm, incir, tütün ve zeytin .. 
yağı için birer ofis teıkili mutaaavver
dir. 

26 - Türk mabaulat ve mamulab 
için bir aliimeti farika ihdas edile
cektir. 

27 - Mıntaka müdürleri teıkilatı 
yerine ofis te§killb ikamesi etrafında 
ehemmiyetli tetkikat yapılmaktadır. 

28 - lkbaat vekaletinin merkez lef 
lrilab kuvvetlendirilecektir. 

29 - Ticaret odalan takviye edile 
cektir. 

30 - Gümrük tarifelerinin bugü
nün ihtiyacına ıröre tadili, üzerinde en 
çok meıgul olunan bir meseledir. 

Atina mülakatı 
(Bagı ı inci sahüede) 

ket edecek olan Celal Beye Hariciye 
müıtetan Numan ihracat ofiai müdürü 
Cemal, lt Bankasından Sami Beyler 
refakat ebnektedir. Atina - Pire Ti
caret mümeaailimiz Halil Mitbat Bey 
heyete orada iltihak edecektir. lktı· 
aat Vekili Celal Bey lstanbul mıntaka 
ar Ticaret odalan kongreaile bilbaaaa 
yalıı:ından alakadar olmaktadır. Mah
mut Celal Bey dün kongrenin tazim 
mektubuna cevaben tefvikkar itareti 
ihti~, eden ıu mektubu göndermittir: 

lstanbul mıntalı.,.. Ticaret oda 
lan lrongre rei.ı Bahri Doian 
s.,,. 

"latanbul Ticaret ınmtakası kong
reainin bildirilen karanndan fnkall
de memnun ve mütehaaaiı oldum. Te
f9kkür ederim. 

Şuurlu ve miifterek mesaimizin 
memleketimiz ikbaadiyab için müa
mlr neticeler vereceğine eminim. Kon 
gre için muvaffakıyetler diler ve b~
tün azaya hürmetlerimin iblifını n-
ca ederim. .. 

lkbaat vekili Celil Beyefendi dun 
öfleden evvel ve sonra it Bankaaın
da mqgul olmuılardır. . • 

Celll Bey dün alqam ihracat ofisı· 
ni ziyaretle bir müddet meıgul ol
muılardır. 

'Atlna gazetelerinin nefriyatı 
ATINA 24 (A.A.) - Bütün gaze-

l 1 Tu'"rki' "ve lkbaat vekili Celil Be
e er, , · · d b h yin beyanatının ebemmıyetın en a • 

aetmektedlrler. 

Ji tauaup yoktur. Memleketimizin üıı 
vi)i.yetini ya harap veya herkeıin kah
kahalarla gillerek tezyif edeceği kuk
la bir eyalete tahyj) ecr-ı. olan ec
nebi müdahaleleri kartısmdaki haa
aaa hareketlerimizde bizi haldı göre
ceğinizi tahmin ebnek isteriz. Bize 
deniyor ki; Avnıpanm ıalahattan mak
ıadı Makedonyanm aaadetini temin 
ebnekten ibarettlr. Biı: de cevaben 
deriz ki; Avrupa bir hayale vücut 
vennefe çalı,_ı.tadır. Avrupa ya 
bir nevi Makedonya HükWneti, yahut 
ta yan iıtildi.lli bir Makedon.ya eyaleti 
kurmak vebmindedlr. 
Halbuki belli baılı bir Makedonya 
HükUıneti bundan iki bin sene evvel 
mahvolmuı ve eski Makedonyalıların 
bugün izi bile kalmamıtbr· Make· 
donyanın maziden artakalan yalnız 
adıdır ve bunun içindir ki Makedon
ya bugiin tarihi bir hatıradan batka 
bir §ey aayılamaz. Makedonyalı adı
nı taııyan bir millet var mıdır? Yok
tur. . Makedonya dili diye bir dil, 
bir hara mevcut mudur? Hayır .. O 
halde Makedonya da mevcut değil
dir. Bugünkü Makedonya Osmanlı 
imparatorluğunun bir parçasıdır. Bu 
parça bu imparatorluktan ayrılamaz. . . 

büyük terzibanelerinin zarafetleri ve en güzel 

Bu çarşamba akıamından itibaren 
AŞK MODASI 

Büyük lüks filminde ELHAMRA ıinemasında görüneceklerdir. 
Baı rol!erde: RENATE MUELLER ve GEORG ALEXANDER 

Yarın akşamdan itibaren fiatlarda tenzilat: 
Umumi dühuliye 30 kuruştur. 

Talebe bugün 
Toplanıyor 

(Başı ı inci sahifede) 
olarak Sultanabmet Sulh hakimi tara
fından tahkikatın ikmaline kadar tev 
kiflerine karar verilen 24 talebe dün 
müddeiumumilik tarafından Dördün
cü istintak hakimine tevdi edilmiıler· 
dir .. 

Adliye koridorlarında 
Mevkuf talebeye tevkifhanede ken 

dilerini müteessir ebniyecek surette 
bir muamle yapılmıı, ceraimi i.diye· 
den mevkuf sabıkalılann bulunduğu 
koğuılarla irtibatı olmıyan ayrı ve 
hususi bir daire tahsis edilmittir. 23 
Nisanda mevkuf talebe kendilerini 
ziyaret ebnek istiyen arkadaılariyle 
gÖrü§türülm\i§lerdir.. Dün bu talebe
ler istintak hakimi Salih Beyin huzu
runa çıkarılmak Üzere adliyeye getiril 
mişlerdir. Fakat aabahleyin istintak 
tahkikatı baılayamadığı için öğle üze 
ri gene tevkifaneye iade edilmişler· 
dir. Mevkuf talebelerin arkadaıların
dan mühim bir yekun tutan bir çok 
kız ve erkek talebe aabahtan akıam 
geç vakte kadar arkadaşları hakkın
da verilecek kararı öğrenmek Üzere 
Adliye koridorlannda beklemiıler, 
mevkuf arkadaılan getirilir ve götü
rülürken fapkalarmı çıkarıp aeısizce 
onları seli.mlamıılardır. 

Talebeler ve avukatlar 
Talebe birliği namına veya mevkuf 

talebenin arkadaşları namına hiç kim 
se baroya müracaat ebnemiştir .. Esa
sen dün baroda d&ı böyle bir müraca .. 
ata muhatap olacak kimae bulunma
mıtbr. Ancak bu gençlerin veklletle· 
rini kabule mütemayil avukatlar var· 
dır .• Bu avukatlar meyanında bilhas
sa Sami, Cevdet Ferit, Rahmi, Cemil, 
Mehmet Adil, irfan Emin, Abdullah, 
Aziz Zeynel, Ali Naci, Muzaffer Liıt
fi, Nuri, Yuıuf Ziyaettin, Nazmi Nu
ri, eaki ağırceza reisi Sabri, oğlu Se· 
mih Sabri, Mehmet Ziyaettin, Vasfi 
Aziz, Etem Ruhi, Ki.mi, Hidayet Ha
di beyler mevkufların arkadatların
dan kendilerine müracaat edenlere 
gençlerin müdafaasını maalmemnuni .. 
ye fahriyen kabule i.made olduklarını 
bildirmitlerdir. Daha birçok avukat
lar da gençlerin vekaletini fahriyen 
kabule i.made bulunduklarını ibaas et 
mitlerdir. Hatta isimlerini nefreltiği
miz avukatlardan bir kısmına dün 
mevkuf talebe üçer beter vekaletleri
ni vennitlerdir. Maamafih dün henüz 
iıtintak tahkikatı ba§lamamıt olduiu 
için avukatlar vazifelerine baılama
mıılardır. 

Mllddeiumunıilik tahkikatı 
Diler taraftan bu huau&ta müddei .. 

umumilik ve zabıta da tabkikatlanna 
devam ebnetkedirler. Dün birlik ida
re heyetinden Münevver Hanım müd
deiumumilik tarafından, nümayİ§te 
nutuk veren Sungur Hanım da Emni. 
yet Müdürlüğü tarafından celp ve is-

• 

Bu ~ünkü program 
18 den 18,4S kadar Saz (Makbule hanım). 
18,45 den 19 kad•r Orkeatra. 
\9 den 19.30 kadar Selim Sırn B ey ta.rafından 

çocuk haftası mü.naaibetile konferans 
19,30 den 20 lıı:adar Fraaanu:a derı (llerlemit 

olanlara) 
20 den 20,45 kadar Hikmet Rixa hanım (Saz) 
20,45 den 21,30 kadar Saz (Hafı11 Ahmet Bey) 
21,30 den 22 kadar Madmazel Ro1:İntal tara 

hndan taıanni 
22 den 22.J() kadar Gramofon, Ajana, Bora• 

haberleri •• aaat •Tarı. 
ANKARA: 
12.30 - 13 30 Ankarapa._laata.n. 
18. - 18.40 Rifaaeticümhur Filbarmoni.k 
orkestrası: Berlio1: Ouverture Carna•ale Ro· 
main. Mieheli 3 em Petite Suite. KomJ:ak 
V alsa Souvenir de Bade. 
18.40 - 19.30 Gramofon 
19.30 - 20.10 Vi,olonsel konseri (Edip B. 
ta.raf1nda.n). 
20.10 Ajana haberleri •• liaTa raporu. 

VARŞOVA, 1411 m . 
13,10: Plil. 16,35: Müoahabe • Plôk. 18: 

Senfonik kon ı er (Borowıky, Rozyçy, Wie· 
nidwa.lc,.). 19,25: Haberler. Dana muıi.k.iıi. 
21,05: Şarkılar. 22.,45: Piyano konseri (Pro· 
kofjew. Skriabin, Palmsren). 23,25: Müta.· 
lea. 23,40: Dans muıiki.si. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Orkestra konaeri, 20,25: Şarkilar 

konseri. 23.:JS: Ca1: musik\ai. 
MONIH 532 m. 

21 ,05: "YJTbk'' isimli 3 perdelik muıikili 

temai.J. 22,35: Oda musikiıi (Brahma). 
VIY ANA, 517 m. 

Puccini'nin "Manto" iıimli musikili temsi
li, •• "Hemsire Anıeliea.0 iıimli keza Pue· 
eini'nin temsili ile gene Pueeini'n.in °Clanni 
Sc:hic.ci" musikili prçaaı. 23,50: Bar muıiki.-

MILANO • TORINO • FLORANA 
20,45: Pli.k. 21,0S: Haberler - Pek Söz· 

ler • 21,SO: Karııık neıriyat. 23,05: Radyo 
orkeatrau. 

PRAG 487 m. 
18,55: Plik. Sözler. 20,30: 'jKommediant 

Hermelin" isimli 4 perdeli pi,. .. , 22,30: Beel· 
hoven'in keman ıonatla.n ile piyano - keman 
parçaları. 23,20: Hafif musiki. ıen parçalar. 

ZÜRIH 459 m. 
"Le Chalet" isimli 1 pe:rdeli opera. 22.SS: 

Radyo orkestra.n. 

ticvap edilmitler, blllbara aerbeıt 
bırakılmıtlardır. 

ilk tahkikat 
ilk tahkikat denilen müstantiklik 

tahkikatına da dün dördüncü müstan 
tik Salih Bey tarafından saat 16,30 da 
baılanılmıt, aaat 12 de tevkifaneye 
götürülen talebelerden beti tekrar ka
pıaltma getirilmitler ve teker teker 
müstantik huzuruna aevkedilmitler
dir. Bu beı talebeden sonra iki talebe 
daha getirilmiı ve onlar da müıtantik 
huzunına sevkedilıniılerdir • 

Dün iıtintak blkimi tarafından ia
ticvap edilenler Tevfik, ş.,..ki, Şevket, 
Abdullah Cevdet, Bürbanettin, Ragıp 
Mehmet, Cemal Beylerdir •. Mütebaki 
maznunlar bugün isticvap edilecek• 
!erdir. lıticvap neticeıinde mevkufi
yetlerinin devamına lüzum görülme· 
yenler serbeıt bırakılacalıı:lar, mevku· 
fen tahldkatlannm devamına liizum 
görülenlerin iae baklannda tevkif ka• 
ran ıadar edilecektir. lıticvabahn bu
(Ün neticelenmesi muhtemeldir. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Merkezi idareaiı 
bulunmayan ~ebirlerde acenta 

Tel.: BeJ'Oğlu : 4887 

Uydurma bir unvan alan bugün-
.. " Oananlı Vilayetinin tali-
~ g'!iye kalan yirmi yedi vilayetin ta
lihine bailıdır. Takaim yapı~tbr, 
yapılacak baıka bir takıim nihayet 
kabul edilemiyecek bir hakaızlık olur. 
Madem ki Avrupa ma:ıiyi ihya ebnek
te bu kadar fazla gayretten vezk al
maktadır· niçin, meaell l'olonya dev-

' k"t . ' !etini canlandırma ıs em•yor. Hal-
buki Polonya yakın zamanlara kadar 
mevcuttu ve o topraklarda hala Leh 
milleti oturmaktadır. Mevzuumuzıı 
bir baıka cepheden daha tetkik ede
biliriz. Okuyor ve haber ahyonız ki 
Avnıpanm Makedonyaya müdahalesi 
artık mecburi bir etki! alımı, çünkü 
bu memlekette biçare hıristiyanlar 
pek bedbahbnıtlar ve her zaman kat· 
lii.m tehlikesi albnda yaııyorlarmıı. 
Acaba ıu merhametli Avrupanm mü
dahale edeceği hakaızlıklar yalnız 
Makedonyada mı cereyan ediyor? Fa
raza Rusya Çan Hazretlerinin millet
leri mes'ut, müsterih ve hep yannla
rından emin bir halde mi yaıamakta· 
dırlar?,, 

Zabitleı·den biri yeni bir aigara ya· 
karken; 

- Çok doğru. • Çok kuvvetli. . gÜ· 

zel! - diye mırıldandı -
Karasu devam etti: 
- "Avrupa, Manubr Bulgarlan• 

nm çıkardıklan ehemmiyetıiz bir ha· 
diseyi Sofyadaki komitelerin yayga• 
raya boğduklan günden sonra hare• 
kete gelmiıtir. Anlaıılıyor ki Avrupa 
Makedonyadaki karga§'llıklara taraf· 
tardır ve bu kanııklıklan yapanlara 
yardım ebneğe hazırdır. Eğer Bul· 
garlar rahat durmııı ve sillha sarıl· 
mamıt olsalardı, müılüman köyleri, 
çiftlikler yakılmaıaydı, masum Türlı: 
köylüleri öldürülmeııeydi Avrupa bil 
toprakların talihine lakayt kalacak• 
tı. Hadiselerin içinde Yllf'Ulllt olmalı: 
aalabiyetile bildiririz ki, Makedonya• 
ya taallak eden her tedbir ölü doğ• 
mut bir çocuk eibidir. Avrupa ~il 
hastalıfm sırrına henüz eremenııt" 
tir. Yanlı§ batlanan §"yler ya?l~t ""iı 
ticeler doğurur.Makedonyada ıki bal 
zümresi vardır zannediliyor.. Bir ta• 
rafta müslümanlar yani gözleri kanlı 
cellatlar ve diger tarafta elleri kolla• 
n bağlı zavallı mazlUınlar, zavallı h;t 
ristiyanlar, daha doğrusu bedi>& 

(Devamı var / 



SEYRÜSEFER 
EV AMİRİ AŞERESİ 

Her gün biraz daha çoğalan, 
biraz daha tenevvü arzeden nakıl 
vasıtaları, büyük tehirlerde seyri 
seferi mühim bir mesele haline 
getirdi. 

Caddelerdeki geliş gidite dik
katle bakınız. Sikletin, teklin, sü
ratin hareket kabiliyetinde ne mü
him bir amil olduğunu hemen gö
rürsünüz. 

Caddeleri' dolduran ve nispi sü
ratleri birbirinden farklı olan bu 
nakıl vasıtalarının, seyrisefer es
nasında bir takım merasime tabi 
olmaları zaruridir. Her memleket
te talimatnamelerle tayin edilerek 
kayıt albna alınan bu merasim, 
seyriseferde bir nizam ve intizam 
temin eder. 

Seyrisefer talimatnaınelerinin 
beynelmilel ifadelerini arattıran 
bir muharrir, 10 maddelik bir hu
lasa meydana getirmif. 

Bu 10 maddeyi sırasile nakledi
yoruz: 

Madde 1 - Umumi yollar her
kesin malıdır. Piyade, suvari, ara
ba, otomobil, ve saire rakipleri bu
yolların yolcularıdır. 

Yollar, nakliyat için yapıldığın
dan, ne bir mükaleme ne bir oyun 
mahallidir. 

Madde 2 - Hareket, kütlenin 
diğerlerine nazaran yer değittir
mesidir. Seyretınek, bu hareketi 
sevk ve idare etınektir; kütleye 
tesir eden arızi kuvvetlere her an 
hükmetmektedir. . 

Madde 3 - lyi bir seyir, ancak 
yere iyi intibak ile mümkündür. a
cele gitınek, yava,lamak, durmak 
hep yere intıbaktır. 

Madde 4 - Seyretmek, muhte
lif hareketli tatları bulunan aca
ip bir dama tahtasının bu taşların
dan biri olmaktır. 

Madde 5 - Her disiplinli sey
rin bir kolu vardır. Bizde sağ kol
dan gidilir. Sol koldan geçilir. 

Madde 6 - Yollarda silsilei 

meratip vardır. Dar yoldan gelen 
bir araba genİf bir yola girmeden, 
yolun ağzında, tevekkuf mecburi
yetindedir. 

Madde 7 - Sürat, aslen tehlike
aiz ve hudutsuzdur. Tehlikeli o
lan nispi sürattır. Nispi sürat, mü
teharrikin bulunduğu mahalln şe
raitine tabidir. 

Madde 8 - Hareketin veya is
tikametinin her tadilini, evvelden 
haber vermek icap eder. iki it a
rasında bir zaman fasılası zaruri
dir. 

Madde 9 - Talimatname mü
sait dahi olsa, seyir nizamını bo
zan, kaza vukuunda mes'uldur. 

Madde 10- Her müteharrikin, 
geçici veya daimi her maniin gece
leri her cihetten görülecek surette 
,tenviri lazımdır. 

lstanuul - Edirne ıosesi 
yapılıncıya kadar 

- Bununla mı Edirneye Nidecek. ,, 
sut •• 

- Evet. . . Bagaje ııereceğim. 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Çatalca Mst. Mv. kıt'atının 

mayıs ihtiyacı için 2400 kilo 
taze bakla 2400 kilo taze so
ğan, 600 kilo semizotu, Hazi
ran ve Temmuz ihtiyacı için 
1200 kilo taze soğan, 600 kilo 
semizotu 3600 kilo bakla açık 
münakasa ile alınacaktır. Iha 
lesi. 2 mayıs 933 salı günü sa
at 11,30 dadır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya İştirak 
için mezkur gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna münacaatla
rı. (91) (1540) 1754 

I. F. kıt'atı hayvanatı ihtiya 
cı için 165,000 kilo yulaf ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 4 mayıs 933 
perşembe giinü saat 15,30 da
dır. isteklilerin nümune ve 
şartnamesini görmek Üzere 
her gün ve münakasaya işti
·rak için o gün ve vaktinden 
·evvel teminatlarile F mdıklıda 
3. K. O. Sa. Al. komisyonuna 
müracaatları. (89) (1542) 

1755 

1. F. krt'atı hayvanatı ihtiya 
cı için 165,000 kilo arpa ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 4 mayıs 933 
perşembe günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin nümune ve şartna 
mesini görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
satmalma komisyonuna mü
racaatları. (88) (1543) 

1756 

"'"'"' K. O. kıt'atı hayvanatı ih-
tiyacı için 330,000 kilo yulaf 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 4 mayıs 933 
perşembe günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin nii.'l!une ve sartna 
mesini görmek üzere h~r gün 

ve münakasaya iştirak ıçm o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
satınalma komisyonuna müra 

caatları. (87) (1544) 1757 

K. O. hayvanatı ihtiyacı i
çin 330,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 4 Mayıs 933 per
şembe giinü saat 14,30 dadır. 
Taliplerin nümune ve şartna
mesini gönnek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak ıçın 
mezklır gün ve saatinden ev
vel teminatlarile Fındıklıda 
3 K. O. satınalma komisyonu 
na müracaatları. (86) (1545) 

1758 
* * * 

K. O. merbut kıt'alarile 1 F. 
kıt'alarınm mayls ayı ihtiyacı 
için 22080 kilo taze bakla, 
22080 kilo taze soğan, 5520 
kilo semizotu ve Haziran, 
Temmuz ayları için 11040 
kilo taze soğan, 5520 kilo se
mizotu ve 33,120 kilo kabak 
açık münakasa ile satın alına
caktır. İhalesi 2 mayıs 933 
salı günü saat 11 dedir. istek 
lilerin ~artnamesini gönnek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin
den evvel 3 K. O. satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (83) 
(1548) 1759 

* * * 
K. O. Hayvan hastahanesi-

nin elektrik tesisatı pazarlıkla 
tamir ettirilecektir. İhalesi 26 
Nisan 933 çarşamba giinü 
saat 14,30 dadır. lsteklile 
rin şartnamesini örmek üze
re her giin ve pazarlığa İşti 
rak İçin o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatla 

rı. (105) (1783) 2127 
~ ~ "' 

K. O. kıt'at ve 
ihtiyacı için 8500 

müessesatı 

Çatalca 

' 
MiLLiYET SALI 25 NiSAN 1933 

-
1 -~~omobi~alonlarında yeni ~iple~ \ 

f 

Kari mektupları 

KarilerimU:den biri gazetemize 
gönderdiği bir mektupta, 1ehirdeki 
aeyri&eferin in~sızlığından ıilui
yet etmekte ve bu inti:zamsızlığın bil
hassa yaz mevıimlerinde artmakta ol 
doğunu söyliyer.ek mektubunu fD su
retle bitirmektedir: 

1 

... 

Yeni Alman arabalannın çoğunda, motör ön tekerlekleri çevir-
mektedir. 

Resimde görülen hava ile soğuyan, 1,5 litre silindreri bir motörle 
mücehhez bir N. A. G. dir. Bu arabada ~ekici tekerlekler öndedir. 

. .,- ~ 

Almanyada küçük arabalar rağbet
tedir. 

Resimde üç tekerlekli bir Framo 
görülmektedir. 200, 400, 600 santi-

Yeni Amerikan arabaları Aero 
dinamik karoserilidir. Resimde 
Aerordinamik evsaflı bir cıraba 

görüliyoc. 

metre m:kcibında matörlerle teçhU 
edilen bu arabalar, motörlerinin kü
çüklüğü dolayısile, vergiden muaftır. 

OTOMOBİL SALONLARI 
BERLIN SALONU. - Bu seneki 

Berlin salonu inıaatta yeni temayüller 
arzetınektedir. Bu temayÜller, bilhas
sa Nev - York salonuna aykın düş
mektedir. Bu aynlık, iki memlekette
ki ekonomik ve teknik §artların biri· 
birinden tamamen farklı oluıundan

dır . 

Filhakika, otomobilin çok taammüm 

Mst. Mevki krt'aları için 1500 
kilo ki cem'an 10.000 kilo ku 
ru üzüm pazarlıkla satın a
lınacaktır. İhalesi 26 Nisan 
933 çarşamba günü saat 15 te 
tedir. Taliplerin nümune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığına iştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
komisyonuna gelmeleri. 
(104) (1787) 2131 

* * * G. Hd. Kıt'atı için aşağıda 
yazılı muhabere malzemesi a
lınacaktır. ihalesi 6 Mayıs 
933 cumartesi gilnü sat 11 de 
dir. istekliler nümunelerini 
26-4-933 akşamına. kadar ko 
misyona getirmeleri. (109) 

(1788) 
1.- 3. No. lı 1700 fincan 

maa demir 
2, 5, 3 Mm. 8 Km. demir 
tel galvanizli 
1,5 Mm. 1,5 Km. demir tel 
galvanizli 

85 kilo kükürt 
2.- 3 No. lı 580 fincan maa 

.,:ı • .. emır 
2, 5, 3 Mm. 29 Km. demir 
tel (Galvanizli) 
1 ,5 Mm. 500 metre demir 
tel (Bağ için) 

30 kilo kükürt. 
2132 

Hava aktarma anbarı ihti
yacı için 1000:1140 adet am
pul pazarlıkla satın alınacak
tır. İhalesi 29 Nisan 933 cu
martesi günü saat 14 tedir. 
isteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel fındıklıda 3. K. O. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 
(112) (1831) 

K. O. ve 1. F. kıt'atı ihtiyacı 
İçin pazarlıkla 2,500:3,000 ki 
lo sadeyağı alınacakbr. İha
lesi 29 Nisan 933 cumartesi 
günü saat 14,30 dadır. İstek-

etıniı olduğu Amerikada, her teyden 
evvel konfor aranılıyor. Arabalara 
büyiik silendreli müteaddit silindirli 
motorlar konuluyor. Bu arabaların 
ucuza maledilebilmeleri, seri halinde 
imallerile mümkün oluyor. 

• Halbuki, otomobilin Amerikadaki 

kadar taaııımiiın etmemiş olduğu Al
many~ğa,;;IW.:Y.iik ~riler halinde imale 

f st. ,Mr. Kumandanbğı 
Satına ma !rom. ilanları 

Ordu için 350 metre tulinde 
30 adet çelik tel halat 25-4-
933 salı gilnü saat 14 te pazar 
lıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve pazarlığa giri
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(618 (1780) 2168 

* * * 
Harp Akademi efradı için 

yataklık ot pazarlıkla satın a
lınacaktır. Pazarlığı 29-4-
933 cumartesi gilnü saat 1 O 
da icra edilecektir. Taliple
rin vaktinde komisyonda bu 
lunmalarl. (620) (1822) 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat için oudört 
bin kilo un 26-4-933 çarşam
ba gÜnÜ saat 1 l de pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa girişecekle
rin belli vaktinde komisyon 
da hazır bulunmaları. (621) 
(1823) 

Askeri Baytar mektebi için 
sekiz adet küçük tecrübe hay 
van kafesi 26/4/ 933 çarşam
ba günü saat 14 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. isteklilerin 
belli vakitte komisyonda ha
zır bulunmaları. (1815) 

lilerin nümune ve şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve pa 
zarhğa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel fmdlklıda 3. 

1 

K. O. SA. AL. KO. na gelme 
leri. (113) (1832) 

Hususi otomobilinizde, seyrisefer ka
idelerine harfiyen riayet ederek, nizami 
süratle gidiyorsunuz.. Kulaklarınız ki
rişte, gözleriniz fal tll§ı gibi açdınışbr. 

Sizi bu b8lde görenler, sevk ve idare
deki sıkı disiplininize hayran olurlar. 
Tetbirli idareniz dolayisile, arabanızın, 
bir kaza yapmak ihtimali olmadığını 
zannederler. 

Heyhat! .. Düşüncelerinde anladnmış
lardır. Yan sokaklarm birinden süratle 
çıkan bir araba gelir yolunuzu kapar. 
Aranızdaki mesafenin azlığı, sağlam fi
renlerinizin, ihtiyatlı hareketinizin e
hemmiyet ve kıymetini hiçe indirir •. Ö
nünüze geçen arabanın orta yerine hız~ 
la yapışsrsıntz .. 

Taksiye binersiniz. Şoför sanki sürat 
rekoruna girmiş gibi mütemadiyen sü
rer. Y ava§ oğlum, dersiniz. • Merak 
etme beyim, idrolik firenlidir, der ve 
inadına sürer .. 

Çok geçmeden, bir aademe; kuvvetli 
bir firen darbesini takip eden bir fer-yat .• 

Siz ne olduğunu anlamadan etraftan 
koşuşurlar •• Şoföre uzanan yumruklar 
arasından, gazup nazarlar sizi de tehdit 
eder. 

Piyade misiniz?! .• Haddiniz varsa he-
le bir yaya kaldırımından uzaklll§ınız; 
üç yüz metre ötedeki otomobili hiçe sa· 
yarak karııya geçm.eğe çalışlDIZ. 

Hasılı, otomobil bir derttir. Taksi he
lecandır. Yaya yürümek ise, hiçte rahat 
değildir. 

Bilhassa yaz mevsimlerinde. 

imkan bulunamamaktadır. Maliyet 
fiatinde ucuzluk, ancak İnşaatı teshil 
ve tekemmülde aranılıyor. Mesela 
motörlerin Ön tekerleklere bağlanma· 
sı gibi yeni formüller hep bu maksat
ladır (Adler, Brennabor, D. K. W., 
Strrewer, N. A. C., Audi hep ön din
gilden hareketlidir.). 

Sonra en çok rağbet gören araba
lar, küçük olanlardır. 

Salonda, üç tekerlekli arabalar da 
teıhir edilmiıtir. 

Motorlara gelince: Küçük silendre-
ler tercih edilmektedir. Hava ile so
ğuyan motörler taammüm etmekte
dir. 

Berlin salonunda da, Nev • York 
salonunda olduğu gibi, aerodinamik 
araba tecrül>eleri görülmektedir. 

İstanbul Asliye mahkemesi üçüncü hu 

kuk dairesinden : 
Toma efendi tarafından Beyoğlunda 

Çukur Badem sokağında 3 No. lu ha· 
necle sakin iken iıbu yerden Gaybubi
yet ederek halen ikametgahı meçhul ka 
lan karısı irini hanım aleyhine açdmı§ 
olan boşanma davasından dolayi yapı
lan tahkikat neticesinde mümaileyha bu 

luııaınamıı ve şu ıuretle şimdiki halde 
nerede oturduğu meçhul kalmış oldu
ğundan hakkında ilanen tebliğat yapıl
ma5ı karargir olmuş ve bu baptaki d'a
va arzuhalinin bir sureti de mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş bulunduğun 
dan icrai tahkikat için tayin olunan 28-
5-933 pazar gÜnü oaat 14 te lstanbul 
adliye sarayında üçüncü hukuk mahke
mesine gelmediği ve mezki'ir arzuhale 
on gün zarfında cevap vermediği taktir 
de bu hususa ait tahkikatın gıyaben ic
ra olunacağı malUm olmak üzere keyfi-
yet ilanen tebliğ olunur. (2407) 

Beyoğlu dördüncü 

mahkemesinden : 

ıulh hukuk 

Büyiik Pangaltıda Cedidiye sokağın

da 30-44-48 numaralı Resten apartmanı 

nın (5) numaralı dairesinde aakin iken 

22 mart 1933 tarihinde Surp Agop haa 

tahanesinde vefat eden latepan efendi
nin vasiyetnamesi açılarak tenfizine haf 
!andığından kanunu medeninin (538) 

inci maddeai mucibince bu bapta itira

zı olanlar ile müteveffadan alacağı ve 

vereceği olanların ilan tarihinden itiba

ren bir ay içinde Beyoğlu dördüncü 
sulh hukuk mahkemesine müracaatları 

lüzumu ilin olunur. (2405) 

lstanbul ikinci ticaret mahkemesin

den : 

Karamürsel Mensucat ve ticaret ano 

nim ıirketinden verilmiş 1 KB.. evvel 

931 tarih ve 365 No. lu ve 1 Haziran 

932 hululu vade tarihli 500 liralık em

re muharrer senedin zayi olduğundan 

bahsile hamili Boınalı Mehmet Ali ef. 
tarafından İptali talep olunmuıtur. Bi· 

naenaleyh mezkur bono kimin yedinde 
ioe 45 gÜn zarfında mahkemeye ibraz 
edilmesi aksi takdirde bononun iptaline 

karar verileceği ticaret kanununun 636 

ıncı maddesine tevfikan ilô.n olunur. 

(2410) 

Amatiir klişesi .......... ' ...... . 
Bugün, üçüncü kısım olarak, motör 

ratelerinden ( çalqma intizamsızlıkla
rmdan) bahsedeceğiz . 

Rateler gürültülü veya sesaiz olur. 
Seaa~ rateler. - Sessiz ratelerde, 

ikide bir, motör normal çalışmadan 
aynlarak saraıntılı bir çalışmaya ge• 
ç:er ve sonra tekrar eski çalı§IDaama 
avdet eder. 

Çalıtmadaki bu intizamsızlık, bes
lemedeki yolsuzluğun neticesidir. Bu 
yolsuzluk iııe: 

Benzindeki pislikten; 
Veya bir contanın gevşemif, bir pia 

ton bileziğinin kınlmıt, bir bujinin bo 
zulmuı olması dolayııile ıilindirlerde
ki kaçaktan ileri gelir. 

Benzindeki pislik için, filtreleri te
mizlemeli. 

Silindir kaçağına gelince: Kontağı 
kapatarak, motör kolunu yava&a çe
virmeli. Bu ıuretle hangi silindirin 
kompresyon kaçll'dığı anlaşılmit olur. 

Gürültülü rateler. - Ratelerin gü
rültülü oluıu, motörün çalıtmasında 
vukua gelen sert darbelerdendir. Bu 
darbeleri karbüratörde veya huruç 
borusundaki ittialler takip eder. Bu 
türlü çalıpnada motör öksürür veya 
aksmr. 
Gazın qtiali karbüratörde husule 

geliyorsa, aupaplardan biri tamamen 
kapanmiyor demektir (ya ıupap sapı 
yanmııbr; ya radyatörde au az oldu· 
ğundan supap çok ısınarak teklini 
kaybetıniıtir; veyahut supabm irca 
yayı kınlmıt veya ıuyu kaçmıştır.). 

Çok defalar, bu fenalıklara yegane 
ilaç bir kova su olur. Radyatörde a
zalmıı olan su tamamlanınca, motö
rün İntizamla çalıımağa başladığı gö
rülür. 

Suyu termosifon siatemile cereyan 
eden motörlerde, radyatörün daima 
dolu olması lazımdır. 

Gazin iftiali huruç borusunda hu
sule geliyorsa, silindirlerden biri -
bujisinin bozukluğu dolayıaile - ga• 
zmı yakmıyor demektir. 

Bu gaz, yanmadan huruç boru.suna 
geldiğinden, mütealap silindirin yan
iDI§ gazlan tarafından ittial ettirilir. 

Çare, bujiyi değiıtirmektir. 

Ratelerin sebeplerini ararken, besle· 
me ve yakma azalannm mükemmel 
bir halde olduklan görülürse, yolauz 
çalıımanm ıupaplardan ileri geldiği 
muhakkaktır. 

Amatörün 11Upaplar üzerinde ya· 
pacağı bir it yoktur. Bu hususta, a
tölyeye müracaat zaruridir. 

ŞOFÖR 

İran ıimendifer 
yaptırıyor 

Memleketimiz dahilinde Irmak 
. Filyos ve Fevzipqa - Diyarıbe
kir hatlarının in,asını deruhte et· 
miş olan lsveç - Danimarka grupu 
İran hükıimetile, lranı ba,tan ba
şa katedecek olan 950 kilometro
luk bir 'imendifer hattı inşası i
çin bir mukavele aktetıniştir. ln
taat takriben 6 sene devam ede
cektir. 

...---r 1 

1 6romura\ 
• Kno\\,. 

· ·bugün 
1 ,\ 

·melennı 1<om\ln yann, 
. rmal edenler 
·:~ \<.ıymetdar bir nimet 

sinirlerin . 
muvaıenesı 

bahtiyarlığına 
maı.har 

' 

l 

olurlar. 
· e edil· 

tJil\tİıtıYıl ıa\tvıf 
Bro~raJ,bUtün rarar•tı: btr va· 
nü~ Oıstahx•rtOır' 
\cJU" ti\ t\ eyt nı1.vl lll9· 

10 ~ '2ll lr.OUiP e~~tte:Uc,a\ıhr· 
terde cc.ıa.n~erd 

[136'.lj 

~iiillllll--• 
İstanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müfliı Avundukzade biraderler tir

ketile şüreka Avundukzade Mehmet, O 
zeyir,Remzi,Şevket,Hıundi, Hakkı ef.lere 

ait iflas evrakı dairemize tevdi kılımmı ol. 
duğundan icra ve ifliuı kanunun muvak-

kat be§inci maddesinin aon fıkrasına tev 

fikan tufiye dnam edilmek üzere ala

caklılann 29-4-933 cumartesi günü aaat 

14 te ikinci iflas dairesinde hazır bulun 

malan ilan olunur. (2440) 

Fatih ıulh 3 Üncü hukuk hakimli· 
ğinden: 

Karagümrükte altay mahallesinde ve 
sokağında 3 numaralı hanede mükime 

Kadriye hanıma akıl hastalığına müp-

tela olması hasebile muhtacı vaıi oldu

ğunu fehnen tebeyyün eylemesine bi

naen mümaileyha Kadriye hannnın hac 

ri ile amucasmın oğlu Hasan Zühtü e

fendinin 224-933 tarihinden itibaren va 

si tayin edildiği alakadaranın malumu 

olmak üzre ilan olunur. (2413) 
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Vapuru 27 Niaan 

PERŞEMBE 
aüü alqamı hareketle Z-pl.W., 
lnebolu, Samıun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene, Rizeye 
azimet Te avdet edecektir. 

Erzurum vapuru 

1 mayu P AZARTE51 gii
nü Karadenize hareket e
decetkir. 

FllZLı taf&ilat için Sirkeci Yelkenci 
hanındaki acentaJığına müracaat. 

Tel: 21515 ı 

._ ___ (2415) ---·ı ............. -~~--=- ' 
SEY~lSEFAlN 

M•rkes •centaı c.ı.ta Köpri}ıııaft B. 23C. 
Şube A. Sirkeci MllVrdar sade H. 2,.!7a 

iZMIR - YERSiN POST ASI 

KONYA 
28 Niea'l Cuma 10 da idare 
ııbtımından Çanakkale, lzmir, 
Çeıme, Kuşadası, Küllük, Bod
rum, Marmaris, Dalya•, Fet
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, An· 
lalya, Alanya, Menine kalka
cak, dönü•te mezkür iskeleler· 
le birlikte Taşucu, Anamora 
uğrayacaktır. 

TRABZON POSTASI 

• 
ULLIYET ~ALI 25 • NiSAN 1933 . ' - - --

Bu güzel çoçuk 

İPEKİŞ'te giyindi 

Gördüğünüz çok 
basit fakat o nis .. 

pette zarif elbise 

ipekjş'in eseridir. 

Bu elbisenin pan~ 

talon ve yeleği 

ipekiş yünlülerin ... 

den, buluzu da 
ipekiş ipeklerin

den yapıln1ıştır. 

Model ipekiş mo

da bürosu tarafın. 

dan hazırlann1ış 

elbise ipekiş ve 

atelyesinde ·dikil-

miştir. Hülasa : <N ...,. 
o ...,. -

1 Darülfünun Eminliğinden: 
Ergani Dahili istikraz tahvilib hakkında Darlllfllnun Müderris ve Muallimleri tarafından umuma mah· 

sus olmak üzere verilacek konferansların mahal ve günleri ve konferans verecek zevatın iıimleri: 

iktıııat Müderrisi Fazıl Bey 25 Niaan 933 salı glln6 3,5 ta Galatasaray Lisesinde. 
lkbsat Müderris Muavini · 26 Niaan 933 çarıamba ıünll akşamı gece aaat 9 da Bakırköyllnde 
Muhlis Etem Bey Halk Fırkaamda ve diğer bir ger.e radyo ile. 
Fen Fak6lteııi Muallimlerin- 27 Nisan 933 perşembe günü saat 5,5 ta Fen Fakültesi konferanı 
den Himit Nafiz Bay ıalonnnda. 
lkbsat Milderriai Zühttı Bey 27 Niaan 933 perıembe (llnü akpmı 9 da Kadıkliyllnde Süreyya 

ıinemasında. 

Coğrafya Muallimi Sadi Beyefendi 27 Nisan 933 perıembe fllnli 4 te Coğrafya Darnlmesaisinde. 
lktıaat Mllderriıi Zühtü Beyefendi 29 Niaan 933 cumartesi gllnll 15,30 da Ticaret mektebinde, 

Coğrafya Müderriıi Macit Beyefendi 29 Niııan 933 cumartesi günü 4 te Coğrafya Darülmesaisinde, 

T~Q.KiYE 

ll R.6.~T 
BANKA51 

KARAOENIZ 
26 Niaan Çar~amba 18 de Ga
lata rıhtımından kalkar. DönBı
!e Tirebolu'ya da uğramlır. 

<<Bu iş'te i pekiş'in dir ! » t 

Laster Silbennann ve Şü. 
Teel: 44647-6 

DOYÇE LEV ANT Llnye 
Hamburı, Br-, Anven, lıtanbul ve 
BabriıUyah arasmda ~ ve avdet 

muntazam -ı.Lın 
Hamburı, Brem, Stetin, An.-en ve 

Roterdam'clan limaıumua muv....Jıi.b 
belde,_ vapurlar 

DERINDCE Yaptıru lirnıuımuzda 
MILOS vapuru 29 ni .. na doğru. 
ARTA vapuru 5 'Mayı .. dojTu. 

0
ALIMNIA vapuru 11 Ma,._ dDina. 
Burıaz, Varna, Köıtence, K.alaı Te 

l lırıı.iJ için limanınuzduı hardret 
edecoiı: vapurlar: 

DERINDGE vapuru limannnııda. 
ARTA vapuru S.7 Ma:rı .. doğru 
Yakında ~urıı, Brem, Anven ye 

Roterdam lımanları için hareket 
edecek npurlar: 

AKKA vapuru 29-30 niıana dojTu. 

Sarıyer Nüfus 
Memurluğundan: 

Sarıyerde (15) ııayılı hane üzerine nüfuıı kütüğünde 
yazılı Hüııeyİn Ziya Beyin iıımi olbaptaki mahkeme ilimma 
binaen Haııan Ziya olarak taııhih edilmiştir. Bu tashih key
fiyetinden mutazarrır olanlar var ise bir sene içinde tebdil 
kararma itiraz eylemeleri kan unu me<leninin 26 mcı maddesi 
ne binaen ilan olunur. ( 1811) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müessese pavyonlarının saçak ve oluklarının tamirine 

ait olup bedeli keşfi yedi yüz yirmi dört lira olan ilavei keşif 
mucibince tamirabnm kapalı zarf usulile münakaııası 18-5-
933 per!embe gÜnÜ ııaat on dörtte icra edilecektir. Taliple· 
rin yüzde yedi buçuk teminat akçelerile müracaatları. 

(1818) 

.DAoA 
BiRiKTiOEN 
RA~AT--~D~Q 1491 

GALILEA vapuru S-6 mayısa doğru. Beyoğlu dördüncü sulh hukuk ...ı.. 
MILOS vapuru 10-11 Ma:rı .. doğru. 

Y elnnda Londn. için lıanıket edecek k-inden: 
•apurlar: T erekeıine mahkemece vazıyet olu-

AKKA vapuru 29-30 ni.._ doğru. nan müteveffa doktor Hınbryan efendi 
C 1 1 

lataabal Beledlyeai UAnlan 1 Evkaf müdlriyeti ilAnları 
--------·---------------------------_. ı~~-K-u_mka ___ p_ı_d_a·3·-8-N--o.-h---du-··kkan __ A __ kir_"_a_y_a_v_e_n_"l_m_ek---ü-ze-re 

CALILEA vapuru S-.ı Mıı.yı&a cloinı. -
y elnnda Batuma hareket edecek ye ait olarak: Büyuk Adada Hm.tos te 

vapurlar: pesindeki k.ö,lriinde mevcut enayi met-

A LIMNIA vapuru 11-13 mayı&a doiru ruke 2S nisan 933 cuma günü saat 9,30 
Fazla tal ıilit için Gala tada o..Jôm. 

L_ d La s•ı den itibaren açık artırma SUretİy(e la• yan nanın a •ter ı bennann n Şü-
ttkfm vapur aceııtalrğma müracaat. tılacaktır, talip olanların mezkür gÜn ve 

Telefon: 44647~. 0355) -=------------ ıaatta mahallinde hazır bulunmaları lü-

RESSAMLARA 
.~ ·"' •••. l .cfranc, Talens fahri· -.. ~ •o alannın an istik, cıuı 

,,,- '\ .fış boyaları, fırçaları 
' ., 
o , esıir boya teferruı-
\. tını yalnız lsL Necati 

.~cmduh'ıa bulursu-
nuz. (2330) 

Dr. A. KUTIEL 
Karalı:ôy Börekçi hrmı ......... 34. 

(1343) 1535 

zumu ilan olunur. (2446) 

I.tanbul altıncı icra dairesinden: 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup para

ya çevrilmeıi mukarrer 23 çu•al Un ile 

3 çuval Arpa i'1>u niıanın 27 ci pert..,. 

ı.e ıünü saat 9 dan itiı.ar- 12 ye kadar 

Oıküdarda lakele camii arluwnda mah

keme ıokaiında 19 numerolu Bekçi 

Mehmet Aianm diıkllr.nında l>ilmü:ıayi 

de paraya çe...rileceii ilan ol .. nur.(2432) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
lrdahane tecrit hanesinde yapılacak olan beş adet boks 

ile abdeshane veııaireye ait olup bedeli keşfi bin elli Üç lira elli 
bir kuruş olan inşaatın kapalı zarf usulile münaka~sı l 1 :5· 
933 çarşamba günü ııaat on dörtte icra edilecektır. Talip
lerin teminat akçelerile müracaatları. (1819) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TiCARET iŞLERi UMUM MODURLUCUNDEN : 
30 1 kinci T qrİn 330 tarihli kaının bü kürnlerine gore tescil edİllDİ§ olan ecnebi 

firketlerinden lqiliz tabiiyetli (Di Aziy atik Petroleom Kompani Türkiye Şubesi) 
Llmitet - The Aıüatic Petrolum Comp any (Türkeyi Limite! Şirketinin Türkiye 
ımumi vekili haiz olduğu nlilıiyete binaen bu kere müracnatla gaybubeti e&

naaında yerine Şirket namına yapacakla rı itlerden doğacak davalarda bütün mah 
knnelerde dava eden, edilen ve uçünclİ pıh11 ufatlıu-ilc hazır bulunmak ve miit
tertkcn hareket eylemek üzre ıni<et ..f memurlımndan Jakop Barzilay ve Ven
$11n J<oreıi Efendileri yerine vekil tayin eyledi ini bildirmit ve lazongelen vesika

yı vttmiıtir.Keytıı et kanuni hüki.tmlere muvaf,k görülmuı ol1D11kla ilim olunur. 
(2430) 

Çavu,başı vakıf çiftliğinin Boza ve Manastır civarın
da vaki 180 dönüm tarlanın bir senelik icarı pazarhkla mü
zayedededir. Taliplerin 18-5-933 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on beşe kadar lııtanbul Evkaf Müdiriyetinde Va
ridat müdürlüğüne _ı_nüra~tl arı (1833)~--------

ÇavtJ!başı -..Iof çiftliği arazisinden 190 dönü~ tarl~: 
nm beher dönümü dli kuru! kira ile talibi uhteııin~edir. Mu 
zayedeııi bir hafta temdit edilmi! olduğundan talip olanla
rın 26-4-933 tarihine müııadif çar§BIDba günü sa.~t .. 0~ ~ 
kadar İstanbul Evkaf Müdüriyetinde varidat müdurlugune 
müracaatları. (1834) 

Nafıa Vekaleti 
Ankara Şehri içme Suyu Komisyonundan: 

Ankara Şehrinin su ana isale Borulan için bir kısmı 
Font Borusu, dirsek vana vesair teferrüatı pazarhk suretiyle 
alınacaktır. 

Pazarlık 15-5-933 pazartesi günü saat 15 te Ankara
da 1! hanında içme ııuyu komisyonu dairei mahsuııaııında ic
ra kılınacaktır. 
Taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husus
taki şartnamelerde izah edilen tarz ve "miktarlarda olacaktır. 

Talipler bu huııuııtaki şartnameleri iki lira bedel mu
kabilinde komisyondan ala bilirler. (1806) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Tarihi ihaleden itibaren her üçer aylığına ayn ayn 

fiat teklif olunmak üzere tartnamesi veçhile bir sene içinde 
Darülacezeye yevmiye haııtalar için elli haftanın muayyen 
günlerinde aceze için başkaca yüz kiloya kadar muktazi ka
raman koyun etinin kapalı zarf wıulile münakasaııı 14-5-933 
pazar gÜnÜ saat on dörtte Darülacezede İcra edilecek ve o 
saatte zarflar açılacaktır. Taliplerin teminat akçelen1e mü 
racaatları ve 21-4-933 tarihli ilanı tavzihen ve tekrar ilan o-

lunur. (1817) 

temdiden müzayedeye çıkanlıruşbr. Talip olanlar !eraitini 

\ 

anlamak üzere Levaznn müdürlüğüne, müzayedeye gir
mek için de 4 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 1 -5-
933 pazartesi gÜn.Ü saat on beşe kadar Daimi Encibnene mü 
racaat etmelidirler. (1828) f, 

Zeynep Kimil hastane sinin elektrik tesisatı pazarlık
la yaptmlacağı halde 23 Nisan tarihli Milliyet ga.zeteııile yan 
hşhlda münakasa ııuretinde ilan ettirilmi,tir. Tesisat pazar· 
hkla yaptırılacaktır. Talip olanlar keşif evrakını ve teraitini 
görmek üzere her gün Levazım müdilrlüğüne, pazarbia gir 
mek için de 42 liralık teminat makbuz ve~a ~~.bu ile 1 -5-
933 pazarteııi günü saat on beşe kadar Daımı Encumene ver
melidirler. (1824) 

Beher metro murabbama 10 lira kıymet konulan Fatih 
te Dülger zade mahallesinde evziJ>a!a caddesinde 34, 78 
metre murabbaı arııa satılına k üzere temdiden müzayedeye 
konulmuştur. Talip olanlar şeraitini öğrenmek üzere Leva
zım Müdürlüğüne müzayede ye girmek için de 26 liralık te
minat makbuz veya mektubu ile 1-5-933 pazarteai günü saat 
on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

(1825) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahnalma Komisyonun an: 

Dolmabahçe kırtasiye ambarından yaldız handa jan
darma matbaasına 37000 kil o Irağit nakil ettirileceğinden 
nakline talip olanların pazar lığa girmek, üzere 26-4-933 
çarşamba gilnü saat 11 de komisyonumuza müracaatları 

KAPPS 
1674 

(1809) 

Aln.n kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz ıatar, Beyoğlu, lıtikliıl cadd • 

ai 390, lıveç ıefareti karşmnıb. 
p347) 
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ÇOCU < HAFTASI, iŞ KU BARAS H-FTAS ••• 

ili 

içi nete He dolu 
Birer- kumbaramız var! 

lif Biz a~arız her yo u 
ilt ÇG.nk6 kambaramız var! 

:ıı ! ı 
) 

I 

Bayram ne I! adı. r 'Catb 
Kol'arımız kanatlı 

Jo""'· ' , .Jt_,f .-

çocuHl'l 
l-IAFTASI 

.,; Nettınlz iki katla 
' > c ; , ünkü kumbaramız var! 

• 

1162 

Eski ve yeni romatisıaa, alelftmuın maf .. ı ajrılan 
va siuir ırabataızlıklanaclan muztarlp olup ta tamamın ıifayap 

olmak iatiyenlen 1 _,ıatan eyl61 nihayetine kadar 

ONAL__.... lktia t Vdrileti latanbul l'&nt.aka., 
Ticaret ndiıliırİ}'etinden : 

Rebi11 üııerine ôdünç ...,... verenlu 
haldı:nadaki • ... _,,e tewfibn maa., 
ciizdant ~ öd6nç filli'& vermek ıu
retile icnyi -t etmek üzeı-e k-cli•i
"" me..uniyet verilmit oı..n lıt&nLulııl• 
Cağaloflunda 32 No da 128$ tevelitlii 
ve lataaloullu Refail Baı..ni Efendi hu 
kene .miracut.la bundan lıö;rle zHuoolu 

GÖNEN KAPUCALARINI Hamızr bevili ( Acide urique > halleder. 

tanlya aderiz. MevkİİDİ1l latafeti ve •uyunma tulri fi.faili ile 
methurdar. Mutaları• ff IRffarı• ltot vakit i' eçirmelarfnl toı ' iP 

ol aıaçlı.kh parkı, ıüzel çarfısı ve b\lbaıııa aiıaenıa11 vardır. Elbabı 
iıtirabati cami o~eH ile •Jrtca lkametllan ''.eri meve11t va llcntleri 
mutedildir. He" gün Bıaclarmaya otomo'>'I va otobüs vımhr. 

[21131 • 2085 

CAN KULAÔİLE iŞİT 
Yüzde ylb: sigortalı olan Profllllum'i k•llaa, yOzde yetmit 
yırblmak tehlikesi olan kapot'ları kuUa•ma. Evet PROFILAK
SIN'i dikkatle kuUan-zaıuı. çamatırlarını lekeler, kapot İle 
blltün kayabnı, istikbalini öldlirilr. Her eczaneden yalaız 
PROFILAKSIN i•teyin~. 

Fevzi Paşa - Diyarbekir 
Demir Yolu lnşaabna 
tahsl8 edilecek olan 

itfa müddetiı 20 Sene 

(2232) 

AHTAPOTf 
8ıı lıorkllilt 'canavar, 

flklmu ~ bırakmıı: 
ft ıııotetııırrtlt kısltıçlart oıam 

tesri ı.- full,.ıe geçer. 
Hamııı ... (aclde uriquel 
ıııvlyat 'İııarinile bir ahtapot 

tibl ı.ır- tesll' eder. 

2 
.2 
6 

Pans hastahaneleri müteahhıtlerl Şatelen rniie>scsa!ı 

8!1Qmum eczah.anelerde satılır 

Cem'ao 188 Z68 liralık 600 
adet Seaevt iKRAMiYE 

Büyük İkramiyelerı 
HER SENE 

adet 30 000 Liralık 

'' 
'' 

15000 
3000 '' ,, 

URODOIAl 
Bilırejji n ya mltle,ı 
lafırif aden hlç. bir 
madeni tuı:u ihtl.a 

lllmez 
Muı:aı tedbiri roktul' 

llomaliı111 

larti ıeıııeıı 
Hıısat 

altım ınafsaflye 

1540 
(641) 

• 

nan ti.,..-et ... cla rehin w:erine odünç 

para ........ -- icradan vazeeçtiiıi 
ni beyan ile teminatnun iadesini talep 
ettiğind..., yulıanda yazılı m\ı-ıe.t

clola;ri kenclioile her ne suretle oluna ol 
sun alib ve ru,ilderi bulunıı.nlarm hak
larını anıMk üzere ı.;..,.. laafta faıııla İ · 

le y;ıp•lmakta ol n üç iliından itibaren üç 
ay zaıfında evnln müabit•lerile mumai 
leyhe veyabut da.iremize müracaatları 

ve bu müddetin hitamuıdan oonra mev
cut teminat akçesinin iacl....; cihetine gi
dilecefi ve ondan IOIJnı bu &.pı.i<i bt . 

leplerin momıu olmayacağı malüm ol
mak üzere aisamna:menin l S inci mad 
desine tevfikan keyfiyet ilan <ıluour. 

(1809) 1800 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . .Ş 

933 istikrazı 
• 

TEMiNATiı 
Diiya•• Umamly• b6tçul•d• tabaisat-

ikramiye ve Senelik 
mürettebat. 

CÜMHURİYET MERKEZ 
BANKASINCA 
ödenecektir. 

KA YiT MUAMELES. 30 NİSANA KADAR 

TÜRKİYE İS BANKASI 
Kaydı · Kolavlasbrmak için 

Taksitli veya Avans Şeklinde Sabş Yapılır. 
ı• 

•· 
. :!~~~ .. :. ~'.. . ·~;:;1. ·- 1' • • ;.. • ,. • ·~ 

(20491 
191f 
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Ankarallnıiı Defte·ri Konserve 
Belediye bir çok kon

serveyi imha etti 

Hilekarlık 
Kantarlara hile ka

rııtırıyorlarmıı! 

. '. . 

KONYA İSYANI •• ANKARA, 24 (Milliyet) - Bele
diye ııehirde aablan komerveler hak
kında ciddi tetkikat yapmaktadır. Son 
zamanlarda muhtelif dükkanlardan 
aldığı fÜpheli dört bin bet yüz yirmi 
beı kutu konserveyi muayene ettirmi§ 
ve bıınlardan bin üç yüz kırk bir tane 
si bozuk görüldüğünden imha edilmiı 
tir. Bunlar bıılık, yemek ve ıebze gibi 
muhtelif yiyecek konserveleridir. Be 
lediyenin tetkikatı hitam bulmak Üze 
redir. Bundan sonra konservelerin ko 
layca kontrolü için Üzerlerine imal ta 
rihlerinin yazılması mecburi tutula. 
cakbr. 

ANKARA, 24 (Milliyet) - Çartı 
ve pazarlarda ve bilhassa seyyar semt 
pazarlannda kantarcıların bazao sa· 
bcı, hazan alıcı aleyhine bile yeptıkla 
nnı nazan dikkate alan Belediye bu· Çelebi Efendi ne dedi, Konya nasıl 

düştü, Delibaş neler yaptı? 
Anlıara, K. Erwel, 1920 

ralar Belediye kantarcdan tayin et-
mit ve bu huıuo için bir tetkilat yap
mııtır. Eski kantarcıların filhakika hi-

Her hadisenin ehemmiyeti; TI>

kubulduğu zamana, o samanda ya
f1Yan haleti ruhiyeye, teraite göre 
değifir. Kantılı: zamanlarda en 
küçük bir hareketin teeiri umuldu• 
ğundan çok ziyade büyük oluyor. 
Bununla beraber Konya isyanı, 
ehemmiyetsiz bir hareket değildir. 
Nitekim dahilde ve hariçte yaptı. 
ğı fena tesirler büyük oldu: Düt
manlara ümit verdi. İatanbulda. 
kilere cesaret verdi, cephede ve 
cephe gerisinde çalıfan millicilere 
tlem verdi. Bugün artılı: tarihe in
tikal etmit sayılan Konya isyanı
nın mahiyeti fUdtır: 

Delibat isminde bir takt; bqma 
beş yüz kadar uker lirariıi topla
mıf .. llkönce Konya havali.inde 
bazı yerleri bullllf. . Bir kaç gün 
eonra da Konya üzerine yürümiif 
vali ~e kumandan, tehlrcle bulu: 
nan bir kaç asker ve jandarnıa ile 
ırıüdafaa etmek istemitler. . fa· 
lat Delibafm hlic:uınuna dayana
mamıtlar. . Nihayet Yillyet mer
kezini de işgal etmif. . Bunun1a 
kalmamıf, gün geçtikçe isyan dai· 
resi genitlemiş. . 

• • • 
lsyan haberi, memleketin her ta

rafına yayıldı. Maneviyat aarsıldı. 
Büyük Millet Meclisi Hükı'.imeti i
çin bir irade ve idare imtihanı a
çılmıştı. Mustafa Kemal Pap ve 
hükfunet, bu isyancılara müsame· 
ha edecekler mi? Müsameha eder· 
lerse bu gibi isyan hareketlerinin 
ba!ka yerlere sirayetine sebep ol
mazlar mı? 

Hocaların taassuplarına, nwne.. 
lı ve manasız münakatalara -
büyük davaya zarar vermediği 
müddetçe - o kadar müsait dav· 
ranan Mustafa Kemal, bu mesele
de celadetini takındı. Tertip ve 
aevkettiği askeri kuvvetlerle bu is
yanı kökünden söndürdü. Esasen 
çok temiz bir halkı olan Konya Vi
layetimiz, timdi tam bir aük6n İ· 
çinde Y&f•yor. Aldatanlarla alda· 
nanlar; ba,larmı hakikat kayası
na çarptılar. 

Mesele, aaayif bakımından k.. 
pan~ı dem~~tir. Fakat ~ada, 
meclıs muhıtinde ağızlarda dola
tan rivayetlerin arkası gelmiyor. 
Bazı meb'ualar ve bu meyanda 
Konya meb'uau, mecliıin ikinci re
isi Abdülhalim Çelebi Efendinin 
isyan hareketinde alaka.u V&rlDif •• 

Div:uuJ:ıarp ~~mdan sorguya 
çekılınif.. İyı ıfade verememif. 
Tevkif edilecek, Er.uruma sürgün .• 
gönderilecekmif .• Fakat divanı. 
harbin bir meb'ua efendi haldnn. 
da böyle bir karar •enneeine Ka. 
nunu Esas[ müsait mi? htrün bir 
meb'usun bllfma gelecek bir kaza, 
yarın bllfka bir meb'111 için de mn
kadder değil mi? Her halde en 
son hükmü meclu vermelidir. İtte 
Abdülhalim Çelebi Efendi de An
karaya gelmit- • Vasiyeti, mace
rayı kendisinden dinlemek en dof· 
ru bir feY olacak. • .. .. . 

Çelebi Efendi, Konya iıyanmın 
nasıl h.,ladılmı anlabyor: 

- "Yaka g-.i lalıirlıaneJe 
yatıyordum. Kumandan Auni Be· 

• 

Bozuk yiyecek satanlar 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Anka· 

ra belediye kimyahanesinde mart ayı 
zarfında iki yüz kırk alb mevaddı gı· 
daiye tahlili yapılınıı ve bu mikdarm 
üçte biri bozuk görülerek satanlar 
hakkında takibatta bulunulınuıtur. 
Bunlar un, au, ekmek, sade yağı, zey
tinyağı, sirke ve kahve gibi muhtelif 
maddelerdir. 

Emlak Bankaaı 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Emli!.k 

ve Eytam bankaor, B.nblar cadd.,.in 
deki inhisarlar batmiidlirlük binaıı
llJD brııamıla bir bina pptırmaia bat· 
ladı. Bu bina bankanın umumi mer
kezi olacaktır. Emlak ve Eytam ban
kası, evvelce yazdığımız veçhile g&o 
çen - yaptırmağa baıladığı büyük 
bina:rı Cümhuriyet Merkez bankaıına 
ııatmqtır. 

Abdülhalim Çelebi Efen.ti. • ı ı 
Evlenenler 

yİn ( Auni Paıa merhum) beni g8r· 
mek utedi.ğini 11öylediler. Kuman· ANKARA, 23 (Milliyet) Son 
dan beyin yanına gittim. Dedi ki: hafta zarfmda Ankara evlenme me. 

"Val" B • • • • Del"'--· murluğunca; Ankaralı Sebile Hanım. 
-

1 ey au:ı ıatiyor. ı.,..,. la Köstenceli rencber Hacı Ali Efen. 
memleketi yakacakmıf••• Birlikte dinin, Edirneli Rabia Hanımla berber 
tedbir alacağız/,, Rebbena halıln latanbullu Hüaeyin Avni Efendinin, 
için o güne kadar Delib'lfın iamini Kızılca Hamamlı Meliha Hanımla ma 
bile ifitmemiftim. Çünkü aiyaaet· kiniat Ankaralı Seyit Ahmet Efendi· 
le mBfgul olmadım! Umuru hüku· nin, Çankınb Zehra Hanımla atçı An 

/ [ ld" Vali B karalı Hakkı Efendinin, Buraab Be. 
met e a akadar deği ım. e- hice Hanımla Bilecikli beton anneci 
ye gittik. "Aliieddin tepe.İne Çl· Ahmet Efendlniıı, Erzunımlu Şefika 

lekarlık yaptıkları teabit eclilıniıtir. Be
lediye kantarcılan, henüz yeni ölçü
ler kanununun tatbikma baılanmadı· 
ğmdan arzuya göre hem yeni, hem de 
eski ölçülerle tartı yapacaklardır. 

Yeni bir cadde açılıyor 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Yeni 

açılan istasyon • Hamamönü caddesi· 
nin tesviyei türabiyesi münak asaya 
konmuttur. Bunu müteakıp inşasına 
baılanacaktır. Bu yolun in§a masrafı 
Nafia vekaletince temin edilecektir. 

Ekmek dam~aları 
ANKARA, 24 (Milliyet) - Bele· 

diyemiz, fınnlann ekmeklere yapı§tır 
dığı etiketlerin kaldmlmaoı hakkında 
ki karannı tatbika batlamııtır. 

Her fırın yaptırdığı kara demir 
clamğalarla Belediyenin kendisine ver
diği numaraları ekmeğin iki tarafma 
vurmaktadır. --........... ....-........... - .... _ ................ _ 
ASIPiN 

/ 
/ 

"/np müdafaa edeceğiz!,, dedi.Be- Hanımla Viyanalı Leopolt Efendinin, 
raben:e Allieddin repesine çıkhk. Haymanalı Şaziye Hannnla Çinkog
T epeye çı/ıar çıkmaz; da karfUn raf Dağıatanlı Sabri Beyin, lıtanbul-
yaimıya bafladı. Orada efraftan lu Muallim Atiye Hanımla l stanbullu Ba I 
daha bazı zeuat uardı. Müftü E- muallim Hikmet Beyin nikahları kı- \ f ağrı ~ r1nı 

yılmqbr. derhal kesar. (2331) 
lendi oradaydı. Sonra Şeyh Sünusil==~===~======~=~~ ..... ...-..... e==== ===== 
Hazretleri de geldiler. Neticede 
Şeyh Siinıui ile datnizin d&ilere 
nasihat uermemiz tensip edildi. 
Kayıklı kahueye gittik. Oraya bir 
trapez koymurlardı. Vstüne çık
tım: Ağalar! ne İstiyorsunuz, mak· 
sadınız nedir? diye ıordum. As· 
ker toplamak bahaneaile Jandarm<> 
lann yaptıkları fenalıklardan ,ika. 
yet ettiler. Sonra ilı!ııe ettiler: 

- Biz, padi1Jahımızı latttu! 
Bu söz anlamaz, cahillere dedim 

ki: 
- Siz padi,ah üminl ,imıli ifiti· 

yormnuz. Halbuki ben yedi yiiz se 
nedir, onu ta111rım. Hiirmetim var
dır. Gayemiz de onu · e11aretten 
kurtarmaktır.!,, 

Bu a8ziim üzerine içlerinden bi
. ri atıldı: Anlıarada Ed"- • Ankaı-cıs 6c:t1 maçı lntibolannd~ ••• 

- "Vzerimize gelen ordu, Ya-1•-----------------------------
nan ordusu değilmi,... Halile °"" 
duau İmİf/ Siz ıimdi hükiimet 1-
pısını açtınnu:. Yakacafızl,, 

Bu .özlerine ceoap verdim: 
- "Vallahi, Billahi. ri:.i iğlal • 

diyorlar. lfte Şeylı Siinml Hazrel
leri de buradadır. Bu lıiikUmet, 
milletin malıdır. Bir milyon liraya 
yapılmaz.,, 

En nihayet beni dinlemediler. 
Beraber sürükleyip lıükdmete gö
türdüler. Tekrar Kayıklı kahuey• 
ll~dik. ~ttken Deliba, denUen he
rif geldı. Bir elinde ekmek bir ._ 
linde peynir, homurdana. honu.... 
dana yiyordu. 

Delibq dedi ki: 
"Canım brı memlekette aç lrlfl 

llarmtf ki, uatan bunltmn yiizll m· 
yrı hiirmetine kurtulabilecek: Zey· 
nelabidin, Elendi, Hoca Sabri E
lendi, Damat Ferit P"ftl.. Şimdi 
Vali teslim olsun. O, benim hayatı· 
mı kurtardıiı için ben de ona öl
diirtmiyeceğim. Fakat hiiklimeti. 
yakacağım!" 

Valiye vaziyeti an1atmak için 
beni bırakmaaım delibafıye allyle
dim. Karanlıkta oraya kadar ıit
mek doiru olmayacağını, yolda 
vunılabileceiimi behane ederek 
bırakmad~. MiiseUih bir kaç nefe
rin nezareti albnda beni derıı'ha 
götilrdiller. Gec:e,t orada ıeçir
dim. Erteıi gi1nfi ylJM mftııelllh • 
damlarla beni htlldlmet konağma 

1ettrdiler. Vuiyet de~ltti. Va
Uyi esir ebnitler. Şimdi yeni bir 
Vali intihap ediyorlar. İlk valilii;i 
eıkl mebuı Mehmet Emin Efendi
ye teklif ettiler. «Ben yapamam. 
müftü efendi daha llimdlr, oyap
nn lıı diyerek reddetti. Miiftil e
fendi deı {ben ihtiyarım, ~ 
mam) dedi. Bunun llzerine: {Vail 
Muetafa Remsi Efendi) dediler" 
Milftü efendi bir dua okudu.. bi. 
dilenin alt tarafı malOm.:.,. 

.. .. . 
Çelebi Ef, nln ba meaelede mec

li•e verdilf izahat, iyi karf d&Qlmf, 
kendiıinin bu itte bir kabahati ol
madığına karar verllmitti. 

MiLLiCi 

- ~· ,... . ' , . . . . . .:. -. . .~ ·. ' ' . , ' • 

-
Kim der lıi burası Hükumet Merkezinin ana caddesinden bir manzaradır. 

Aka•yalar beldesinde 

''Anafartalar Bulvarı,, 
meydana getirilmelidir! 
Ankaranın methalini, amudu fıka. 
risini teşkil eden caddenin zevksiz 
manzarasına nihayet verilmelidir! 

ANKARA (Tayyare ile) - Hey- 1 
kel meydanı, Anafarta)ar caddeai, ı 
Adliye Sarayına kadar olan aaba teh· 
rin en iılek caddesidir. Ne yazık ki, 
Ankaranın plansız zamanında bir çok 
tadillere uğradığı halde; buralara he
nüz bir çekidüzen verilemedi. 

BuraSJ Ankaranın en güzel bir hı.ıl
van olabilirdi. Ve hala böyle bir bul
var olm.ıya namzet yegi.ne yer bura .. 
sıdır. Heykelden Adliye Sarayına 
doğnı olan kısmın iki tarafı, zevksiz
liğin birer nümuneıini teşkil edebile. 
cek dükkan ve dükancıklarla kaplan· 
mııtır. Bunlann arasında dükkan ve 
vitrin itibarile biraz göze gülen mağa
zalar pek mahduttur. 

Ankara, bunca fedakarlıkla asri 
bir ıehir olmak yolunda mücadelesin· 
de devam ederken; ıehrin ilk nazar
da göze çarpan bu kirli manz.aı. ... aıını 
yoketnıek şüphesiz en hayırlı bir İt o
lacaktrı. 

Buranın: 
1 - Kaldırımları muntazam, cad· 

de geni, Ye asfalt olmalıdır. 

2 - En pahalı arsalan kaplıyan 
kötü binalar ve dükkanlar yerine mo· 
dern mağaza ve binalar yeralmalıdır. 

3 - Mağazalar geceleri zarif lesi· 
salla tenvir edilmelidir. (Elektrik Şir
keti bu maksatla ucuz tarife tatbik et
mek ouretile tehrin gÜzelletmeaine 
yardun etmelidir. Yokıa Ankara ma· 
ğazaları reklam için, kilovat baıına 
30 kuruş ödeyemez ! ) . 

4 - Mağazalar vitrinlerini düzelt· 
mek için mütehasaıolann fikirlerin· 
den istifade etmelidir. HiikUınet mer
kezinde hala mevki tutan elll sene ev
velki vitrincilik uıulüne nihayet veril· 
melidir. 

Buraları ıehrin methaliJir. Amudu 
lıkari.sidir. Buraların vereceii lena 
intibalar yanında, şehrin diğer lıısııro· 
larında aarledilen emeklerden doğan 
ümran ve intizam kaybolup gidiyor .• 

ince zevkine emin bulunduğumuz, 
Belediye Reisimiz Nevzat Beyden, -
belediye fakir de olıa - onun ener
jisine güvenerek Ankara ve Ankara· 
lılar bunu İstiyor! 

Bu dıı <ıyni caddedl!n bir haabı mıın=ral 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bugb buıec:• 

Bu ı- Diinyanm m lı6yiilı t.,,_.. 

Jean Kipura'nm 
fevkalade lıir ıarette temsil eltili §aheaer 

BlR GENCiN ŞARKiSi 
-,e ....ı. ve harilmllde bir -. 

11hetenı Dünya baberleri bir de fOrl. 

••ııec• Kulüp 
Amerika hava kuvvetlerinin itti· 

raklle emaalıiz bir surette 
vöcude getirilen pheaer 
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